Nepheli Hotel
Panorama - Thessaloniki

LOFT by NEPHELI HOTEL
Êïìíçíþí 1, Ðáíüñáìá Èåóóáëïíßêç
2310.342.002 www.nepheli.gr/loft
6ïò üñïöïò

Winter
Bar
Restaurant

Summer
Roof
Garden

SEAMOUNTAINCITY
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Good wine

Good friends

Good times
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Chardonnay,
Ãåñïâáóéëåßïõ
Chardonnay €27,00
Ασλάνης
Μαλαγουζιά-Sauvignon
€24,00
ÐïëõâñáâåõìÝíï
êñáóß με
ìå γεύσεις
ðëïýóéáβερίκοκου,
áñþìáôá ανανά
âáíßëéáò
êáðíïýεξωτικών
êáé åðßãåõóç
îçñþí
Κρασί εξαιρετικής ëåõêü
ισορροπίας
καιêáé
αρώματα
φρούτων.
êáñðþí. Ìå ãåìÜôç, ðëïýóéá êáé ìåóôÞ ãåýóç.
Μαγικό Βουνό, Ν. Λαζαρίδης
Sauvignon Blanc €29,00
Ένα κρασί με πολύ “βαριά” ετικέτα που είναι και από τα πιο περιζήτητα ελληνικά λευκά.
Ìáãéêü Âïõíü, Í. Ëáæáñßäçò
Sauvignon Blanc €29,00
¸íá
êñáóß ìå ðïëý
"âáñéÜ"
åôéêÝôá ðïõ åßíáé êáé áðü ôá ðéï ðåñéæÞôçôá
ëåõêÜ.
Σαμαρόπετρα,
Κυρ
Γιάννης
Ροδίτης,åëëçíéêÜ
Sauvignon
Blanc €19,00
Ένας εκλεκτός, ιδιαίτερα αγαπητός και βραβευμένος λευκός οίνος. Με την προσθήκη του Sauvi-

Óáìáñüðåôñá,
ÃéÜííçò
Ñïäßôçò, Sauvignon
Blanc €19,00
gnon Blanc δίνει Êõñ
ένα κρασί
με μεγάλες δυνατότητες γευστικών συνδυασμών
και απόλαυσης.

¸íáò åêëåêôüò, éäéáßôåñá áãáðçôüò êáé âñáâåõìÝíïò ëåõêüò ïßíïò. Ìå ôçí ðñïóèÞêç ôïõ
Βιβλία Χώρα,
Κτήμα
Βιβλία
χώρα
Ασύρτικο,
Sauvignon êáé
Blanc €23,00
Sauvignon
Blanc
äßíåé Ýíá
êñáóß
ìå ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò ãåõóôéêþí
óõíäõáóìþí
Με συνεχείς βραβεύσεις, για πολλούς αποτελεί το καλύτερο ελληνικό λευκό κρασί. Με έντονα
áðüëáõóçò.
φυτικά και βοτανικά αρώματα και ιδιαίτερα ευέλικτο σε συνδυασμούς με πολλά φαγητά.

ìå Ëåõêü

Áóýñôéêï, Sauvignon Blanc €23,00
Âéâëßá ×þñá, ÊôÞìá Âéâëßá ÷þñá
Μετόχι, Τσάνταλης
Ασύρτικο, Sauvignon Blanc, Ποτήρι €5,70/ €16,00
Ìå óõíå÷åßò âñáâåýóåéò, ãéá ðïëëïýò áðïôåëåß ôï êáëýôåñï åëëçíéêü ëåõêü êñáóß. Ìå Ýíôïíá
Ξηρός οίνος με νότες ώριμων φρούτων και αρώματα γρασιδιού και σπαραγγιού, μπορείτε να το
öõôéêÜ
êáéκαι
âïôáíéêÜ
áñþìáôá êáé éäéáßôåñá åõÝëéêôï óå óõíäõáóìïýò ìå ðïëëÜ öáãçôÜ.
επιλέξετε
σε ποτήρι.

Boarding
Pass,
Èõìéüðïõëïò
Σαντορίνη,
Σιγάλας

Ασύρτικο
€23,00
ÌáëáãïõæéÜ, ÐïôÞñé
€5,70 / €15,50
Με πολυάριθμες
βραβεύσεις
καιêáëü
χρυσές
διακρίσεις, το¸íôïíá
Σαντορίνη
Σιγάλας είναι
το σαντορινιό
Ìéá
íÝá åôéêÝôá áðü
Ýíáí ðïëý
ïéíïðáñáãùãü.
áñùìáôéêü,
ìåóáßïõ
üãêïõ êáé
Ασύρτικο στην
καλύτερη
του μορφή.
Φημισμένο
την εκρηκτική του οξύτητα που το κάνει
äñïóåñÞò
ïîýôçôáò,
ìðïñåßôå
íá ôï åðéëÝîåôå
êáé για
óå ðïôÞñé.
ιδιαίτερα δροσιστικό και άκρως απολαυστικό.

Óáíôïñßíç, ÓéãÜëáò
Áóýñôéêï €23,00
Μαντινεία, Τσέλεπος
Μοσχοφίλερο €17,50
Ìå ðïëõÜñéèìåò âñáâåýóåéò êáé ÷ñõóÝò äéáêñßóåéò, ôï Óáíôïñßíç ÓéãÜëáò åßíáé ôï óáíôïñéíéü
Το συνώνυμο του καλού Μοσχοφίλερου. Η Μαντινεία του Γιάννη Τσέλεπου έχει γίνει το σήμαÁóýñôéêï óôçí êáëýôåñÞ ôïõ ìïñöÞ. ÖçìéóìÝíï ãéá ôçí åêñçêôéêÞ ôïõ ïîýôçôá ðïõ ôï êÜíåé
κατατεθέν του κτήματος.
éäéáßôåñá äñïóéóôéêü êáé Üêñùò áðïëáõóôéêü.

Κανένας, Τσάνταλης
Μοσχάτο,Chardonnay €20,00
Ìïó÷ïößëåñï €17,50
Ìáíôéíåßá,
Ξηρός οίνοςÔóÝëåðïò
με αρώματα πράσινου μήλου, αχλαδιού, λεμονιού και ροδοπέταλου.
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Ôï óõíþíõìï ôïõ êáëïý Ìïó÷ïößëåñïõ. Ç Ìáíôéíåßá ôïõ ÃéÜííç ÔóÝëåðïõ Ý÷åé ãßíåé ôï óÞìáêáôáôåèÝí ôïõ êôÞìáôïò.

ÁìÝèõóôïò, Ê. Ëáæáñßäçò

Sauvignon Blanc, Semillon, Áóýñôéêï €23,00
Ìå ðïëëÝò âñáâåýóåéò, ï ÁìÝèõóôïò åßíáé áðü ôá åëëçíéêÜ ëåõêÜ ðïõ Ý÷ïõí áãáðçèåß üóï
ëßãá.
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ÊôÞìá Ãåñïâáóéëåßïõ
Syrah, Ìerlot, Grenache Rouge €27,00
Ασλάνης
Cabernet-Sauvignon
€27,00
ÐïëõâñáâåõìÝíïò
ïßíïò ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ôç äéêÞ ôïõ ó÷ïëÞ óôá
ÅëëçíéêÜ åñõèñÜ êñáóéÜ.

Βραβευμένο
μεìå
χρυσό
μετάλλιο
στο
Βερολίνο
το 2013,
έναïéκρασί
με åìöáíßæïíôáé
χρώμα πορφυρό
και πλούσιο
ÃåìÜôï
óôüìá,
ãëõêéÜ
áñ÷Þ êáé
èÝñìç
áëêïüëçò,
åíþ
ôáíßíåò
óôáäéáêÜ
êáé
σε
γεύση
με
αρώματα
κόκκινων
φρούτων
με
12μηνη
ωρίμανση
σε
δρύινα
βαρέλια.
áãêáëéÜæïõí ôï óôüìá.

Syrah,
Syrah, ÐáðáúùÜííïõ
Παπαϊωάννου

Syrah
Syrah €19,00
€19,00
Áðü
ôïõò
éäéüêôçôïõò
áìðåëþíåò
óôç
ÍåìÝá,
Ýíá
âáèý
ðïñöõñü
êñáóß
ìå
ãåìÜôï
óôüìá
êáé
Από τους ιδιόκτητους αμπελώνες στη Νεμέα, ένα βαθύ πορφυρό κρασί με γεμάτο στόμα και
ìáëáêÝò
μαλακές ôáíßíåò.
τανίνες.

Βιβλία ÷þñá,
χώρα, ÊôÞìá
Κτήμα Âéâëßá
Βιβλία ÷þñá
χώρα
Âéâëßá

CabernetSauvignon,
Sauvignon, Merlot
Merlot €29,00
€29,00
Cabernet
Ο
ερυθρός
οίνος-σημαία
ενός
εκ
των
δημοφιλέστερων
κτημάτων
στην
Ελλάδα.
Βαθύ
πορφυρό
Ï åñõèñüò ïßíïò-óçìáßá åíüò åê ôùí äçìïöéëÝóôåñùí êôçìÜôùí óôçí ÅëëÜäá. Âáèý ðïñöõñü
χρώμα, ðëçèùñéêÞ
πληθωρική êáé
και έντονη
÷ñþìá,
Ýíôïíç γεύση
ãåýóç με
ìå πλούσιο
ðëïýóéï σώμα
óþìáκαι
êáéισχυρή
éó÷õñÞπαρουσία
ðáñïõóßáτανινών
ôáíéíþíπου
ðïõ
χαρίζουν
μακρά
επίγευση.
÷áñßæïõí ìáêñÜ åðßãåõóç.

ìå Åñõèñü

Μαγικό βουνό, Ν. Λαζαρίδης
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc €49,30
Ìáãéêü
Í. Ëáæáñßäçò
Cabernet
Sauvignon,
Cabernet
€49,30
Ένα από âïõíü,
τα κορυφαία
ελληνικά ερυθρά κρασιά. Με
παραμονή
για ωρίμανση
16-18Franc
μήνες, είναι

¸íá
ôá êïñõöáßá
åëëçíéêÜ åñõèñÜ
Ìå δομή,
ðáñáìïíÞ
ãéáτανίνες
ùñßìáíóç
16-18 ìÞíåò,
åßíáé
έναςáðü
πλούσιος
και πληθωρικός
οίνος, μεêñáóéÜ.
εξαιρετική
άριστες
και μακρά
επίγευση.
Ýíáò ðëïýóéïò êáé ðëçèùñéêüò ïßíïò, ìå åîáéñåôéêÞ äïìÞ, Üñéóôåò ôáíßíåò êáé ìáêñÜ åðßãåõóç.
Κανένας, Τσάνταλης
Μοσχάτο,Syrah €23,00
Ξηρός
οίνος
με
έντονο
ρουμπινί
χρώμα
και
αρώματα
μικρών
σκουρόχρωμων
φρούτων με€23,00
Young vines, Èõìéüðïõëïò
Îéíüìáõñï
πικάντικες
νότες
πιπεριού
και
καπνού.
Ôï young vines áðïôåëåß ìßá èáõìÜóéá åéóáãùãÞ óôéò ÷Üñåò ôïõ Îéíüìáõñïõ ìå æçëåõôÞ ó÷Ýóç
ôéìÞò-ðïéüôçôáò.

Αγιωργίτικο, Παπαϊωάννου

Αγιωργίτικο, Ποτήρι €5,70 / €17,30
Ευκολόπιωτο κρασί, μεσαίας έντασης που μπορείτε να το επιλέξετε και σε ποτήρι.
Áãéùñãßôéêï, ÐáðáúùÜííïõ
Áãéùñãßôéêï, ÐïôÞñé €5,70 / €17,30
Åõêïëüðéùôï
ìåóáßáò Ýíôáóçò ðïõ ìðïñåßôå íá ôï åðéëÝîåôå
êáéSauvignon,
óå ðïôÞñé. Merlot €25,50
Chateau, Ν. êñáóß,
Λαζαρίδης
Cabernet
Το ερυθρό Chateau Nico Lazaridi θεωρείται επάξια το αδερφάκι της ένδοξης ετικέτας «Μαγικό
Βουνό».
Cabernet Sauvignon, Merlot €25,50
Chateau,
Í. Ëáæáñßäçò
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Ôï åñõèñü Chateau Nico Lazaridi èåùñåßôáé åðÜîéá ôï áäåñöÜêé ôçò Ýíäïîçò åôéêÝôáò «Ìáãéêü
Ημίγλυκος, Λαφαζάνης
Ερυθρές ποικιλίες, Ποτήρι €5,70 / €14,50
Âïõíü».
Φρουτώδες ερυθρό κρασί με ευχάριστη γεύση ώριμων φρούτων και γλυκιά επίγευση που
μπορείτε να επιλέξετε και σε ποτήρι
ÅñõèñÝò ðïéêéëßåò, ÐïôÞñé €5,70 / €14,50
Çìßãëõêïò, ËáöáæÜíçò
Öñïõôþäåò åñõèñü êñáóß ìå åõ÷Üñéóôç ãåýóç þñéìùí öñïýôùí êáé ãëõêéÜ åðßãåõóç ðïõ
ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå êáé óå ðïôÞñé.
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Áêáêßåò, Êõñ ÃéÜííçò
Îéíüìáõñï €17,00
Ακακίες,
€17,00
Ïé
ÁêáêßåòΚυρ
åßíáéΓιάννης
ôï ìïíáäéêü ñïæÝ êñáóß ìå ïíïìáóßá ðñïÝëåõóçò (ÏÐÁÐ). ÌåΞινόμαυρο
ðïëõÜñéèìåò
Οι Ακακίες είναι
το μοναδικό
ροζέ κρασί
με ονομασία
προέλευσης
Με πολυάριθμες
äéáêñßóåéò,
áðïôåëåß
Ýíá ðåñßôñáíï
ðáñÜäåéãìá
ôçò ïìïñöéÜò
ôïõ(ΟΠΑΠ).
ñïæÝ êñáóéïý
áðü ôçí
διακρίσεις,
αποτελεί
ένα
περίτρανο
παράδειγμα
της
ομορφιάς
του
ροζέ
κρασιού
από την
ðñïíïìéïý÷á ïéíïðáñáãùãéêÞ æþíç ôïõ Áìõíôáßïõ.
προνομιούχα οινοπαραγωγική ζώνη του Αμυνταίου.

ìå ÑïæÝ

Âéâëßá
Syrah
Βιβλία ×þñá,
Χώρα, ÊôÞìá
Κτήμα Âéâëßá
Βιβλία ÷þñá
χώρα
Syrah €21,50
€21,50
¸íá
éäéáßôåñá
äçìïöéëÝò
ìå πολυετής
ðïëõåôÞò βραβεύσεις
âñáâåýóåéò από
áðü την
ôçíποικιλία
ðïéêéëßá Syrah.
Syrah.Πολύ
Ðïëýκαλά
êáëÜ
Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ñïæÝ
ροζέ με
äïìçìÝíï
ãåýóç, διακριτική
äéáêñéôéêÞ ðáñïõóßá
ôáíéíþí, χαρακτηριστική
÷áñáêôçñéóôéêÞ οξύτητα
ïîýôçôáκαι
êáéμεγάλη
ìåãÜëç
δομημένο ìå
με Ýíôïíç
έντονη γεύση,
παρουσία τανινών,
áñùìáôéêÞ
αρωματική äéÜñêåéá.
διάρκεια.
Κανένας, Τσάνταλης
Áìðåëþíáò,
ÐáðáúùÜíïõ

Μοσχάτο,Syrah, Ποτήρι €5,70 / €17,00
Áãéùñãßôéêï, ÐïôÞñé €5,70 / €15,50
Ξηρός οίνος με έντονο ροζέ χρώμα και αρώματα φράουλας, κερασιού, ροδιού και
Ç ðáñáãùãÞ åíüò ñïæÝ êñáóéïý åßíáé éäéáßôåñç êáé èÝëåé ìáåóôñßá. Ï ÈáíÜóçò ÐáðáúùÜííïõ
τριαντάφυλλου, μπορείτε να το επιλέξετε και σε ποτήρι.
ôçí êáôÝ÷åé êáé ìå ôçí åìðåéñßá ôïõ óôï Áãéùñãßôéêï äçìéïýñãçóå Ýíá áñùìáôéêü êáé äñïóåñü
êñáóß.
Ασλάνης
Merlot, Ξινόμαυρο € 22,00
Ροζέ κρασί με έντονο τριανταφυλλί χρώμα με αρώματα φρούτων του δάσους, φράουλας,
βατόμουρου και τριαντάφυλλου.

Vinsanto, ×áôæçäÜêç, 500 ml

ìå Åðéäüñðéï
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Aóýñôéêï, AèÞñé, AúäÜíé €45,00
Áõôü ôï ðáíÝìïñöï ãëõêü Vinsanto äå óôáìáôÜ íá óáñþíåé ôá âñáâåßá óå ÅëëÜäá êáé
åîùôåñéêü.
Vinsanto, Χατζηδάκη, 500 ml
Λσύρτικο, Λθήρι, Λϊδάνι €45,00
Αυτό το Vin
πανέμορφο
γλυκό (ÅÏÓ)
Vinsanto δε σταματά να σαρώνει
τα
βραβεία
σε Ελλάδα
και εξωτερικό.
Samos
Doux, ÓÜìïõ
Ìïó÷Üôï ëåõêü,
ÐïôÞñé €5,70
/ €15,00
¸íá áãáðçìÝíï êáé åêöñáóôéêü ãëõêü êñáóß ðïõ ðáñïõóéÜæåé ôçí ôõðéêÞ äõíáìéêÞ ôïõ ëåõêïý
Samos VinìåDoux,
Σάμου
λευκό,
Ποτήρι
€5,70 / €15,00
ìïó÷Üôïõ,
áñþìáôá
ðïõ(ΕΟΣ)
ðáñáðÝìðïõí óå ìõñùäÜôáΜοσχάτο
ëïõëïýäéá
êáé þñéìá
êáëïêáéñéíÜ
Ένα
αγαπημένο
και
εκφραστικό
γλυκό
κρασί
που
παρουσιάζει
την
τυπική
δυναμική
του
λευκού
öñïýôá. Ìðïñåßôå íá ôï åðéëÝîåôå êáé óå ðïôÞñé.
μοσχάτου, με αρώματα που παραπέμπουν σε μυρωδάτα λουλούδια και ώριμα καλοκαιρινά
φρούτα. Μπορείτε να το επιλέξετε και σε ποτήρι.
Ìïó÷Üôï ëåõêü €25,70
Samos Grand Cru, ÓÜìïõ (ÅÏÓ)
Ôï
ðïëõâñáâåõìÝíï
ÓÜìïõ êáé ôï ðéï ãíùóôü áíÜ ôçí õöÞëéï
Samos. Ôï
Grand
Cru
Samos
Grand Cru, óôïëßäé
Σάμουôçò
(ΕΟΣ)
Μοσχάτο
λευκό
€25,70
ðßíåôáé
åîáéñåôéêÜ åõ÷Üñéóôá
åßôå Σάμου
óêÝôï åßôå
ôüóïτην
ãëõêÝò
üóï
êáé áëìõñÝò
åêëåêôÝò
Το πολυβραβευμένο
στολίδι της
και óõíïäåýïíôáò
το πιο γνωστό ανά
υφήλιο
Samos.
Το Grand
Cru
ãåýóåéò.
πίνεται εξαιρετικά ευχάριστα είτε σκέτο είτε συνοδεύοντας τόσο γλυκές όσο και αλμυρές εκλεκτές
γεύσεις.
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Bollinger, Special Cuvee
€85,00
Bollinger,
Special
Cuvee
Ï
ïßêïò Bollinger
öôéÜ÷íåé
óáìðÜíéåò ãéá ïéíüöéëïõò. Êáé áõôü èá ôï êáôáëÜâåôå áðü ôçí €85,00

ìå Champagne

Ο οίκοςãïõëéÜ.
Bollinger φτιάχνει σαμπάνιες για οινόφιλους. Και αυτό θα το καταλάβετε από την πρώτη
ðñþôç
γουλιά.
..
Moet
375
/ /€75,00
Moet &
& Chandon,
Chandon, Brut
Brut imperial,
imperial
375ml
ml€45,00
€45,00
€75,00
..
ºóùò
ç
ðéï
áíáãíùñßóéìç
åôéêÝôá
óáìðÜíéáò
óôïí
êüóìï.
Ç
éóôïñßá
ôïõ
ïßêïõ
Moet
&
Ίσως η πιο αναγνωρίσιμη ετικέτα σαμπάνιας στον κόσμο. Η ιστορία του οίκου Moet & Chandon
Chandon
åßíáé ïõóéáóôéêÜ
ìå ôçí
ôçò óáìðÜíéáò,
óôç óýã÷ñïíç
ìïñöÞ
είναι ουσιαστικά
ταυτισμένηôáõôéóìÝíç
με την ιστορία
τηςéóôïñßá
σαμπάνιας,
στη σύγχρονη
μορφή
ôçò.
της.

G.H. Mumm
Mumm
G.H.

Η óáìðÜíéá
σαμπάνια που
Ç
ðïõ πίνουν
ðßíïõí οι
ïé νικητές
íéêçôÝò της
ôçò Φόρμουλα
Öüñìïõëá11ανεβαίνοντας
áíåâáßíïíôáòστο
óôïβάθρο.
âÜèñï.

Asti Martini
Από Martini
τους πιό γνωστούς, γλυκούς Ιταλικούς αφρώδεις οίνους.
Asti

Áðü ôïõò ðéü ãíùóôïýò, ãëõêïýò Éôáëéêïýò áöñþäåéò ïßíïõò.

ìå Áöñþäç

€67,00
€67,00

200 ml €10,00 / €25,00

200 ml €10,00 / €25,00

Moschato Bubbly, Ματάμης
€18,00
Ημιαφρώδης λευκός οίνος με άρωμα έντονο μοσχάτου με νότες φρουτώδεις και μελιού.
Moscato d' asti
€17,00
Áðáëü d'asti ìå ÷áìçëü áëêïüë, ëåðôÝò ãåýóåéò öñïýôùí êáé ëïõëïõäéþí ðïõ áðïôõðþíåé ôï
Rose Bubbly, Ματάμης
€18,00
éäéáßôåñï
ýöïòροζέ
ôçò οίνος
ÉôáëéêÞò
æþíçò.
Ημιαφρώδης
με äçìïöéëïýò
άρωμα έντονο
μοσχάτου με φρουτώδες και ανθώδες νότες.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ãéá êñáóß êáé êïõâÝíôá

OF

(Ëáôéíéêüò ãëùóóïäÝôçò)

