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Αρµονία Γεύσεων
• Κοτόπουλο πανέ µε αµύγδαλα, µουστάρδα και φασκόµηλο
• Μπακαλιάρος τηγανητός
• Τορτελίνι µε τυρί και κρέµα γάλακτος
• Πατατούλες φούρνου µε σκόρδο και δενδρολίβανο

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Τόσο δροσερό
όσο και ευκολόπιοτο.

Πρωτοκυκλοφόρησε το 1938 µε την 
επωνυµία King Minos και από τότε δεν 
έχει σταµατήσει να συγκινεί.

Το Αθανασιάδη Λευκός Ξηρός οινοποιείται 
σε ανοξείδωτες δεξαµενές, µε ελεγχόµενη 
θερµοκρασία 16-17°C.

Ένα κρασί ελαφρύ και δροσερό, µε 
αχυροκίτρινο χρώµα, που αναδίδει 
φρέσκα αρώµατα λουλουδιών και 
φρούτων, γεννηµένα από την προσεκτική 
οινοποίηση του παραδοσιακού 
Σαββατιανού µε τον πιο «νευρικό» Ροδίτη.

Ποικιλία
Σαββατιανό-Ροδίτης

Προέλευση
Βόρεια Αττική

Αλκοολικός βαθµός
12% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το δροσερό,

στους 12°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη 187ml, 375ml,

750ml, 1,5lt

- Χάρτινη συσκευασία
των 24, 12 και 6 φιαλών,

ανάλογα µε τη χωρητικότητα
κάθε φιάλης
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Βραβεία
• Χρυσό στο ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY 1997, Challenge International du Vin, 1999
• Ασηµένιο στο ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY 2007, ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκης, 2009
• Ασηµένιο στο ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY 1999, Toronto Wine & Cheese Show, 2001
• Ασηµένιο στο ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY 1994, Concours Mondial de Bruxelles, 1996
• Χάλκινο στο ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY 2006, International Wine & Spirit Competition, 2007
• Χάλκινο στο ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY 2007, International Wine & Spirit Competition, 2009

Αρµονία Γεύσεων
• Καραβίδες, αστακός στη σχάρα
• Χοιρινό λεµονάτο κατσαρόλας µε δεντρολίβανο
• Κοτόπουλο τηγανιά µε αποξηραµένα φρούτα
• Ρολάκια γαλοπούλας γεµιστά µε κάστανο και cognac

ΧΑΡΛΑΥΤΗ CHARDONNAY

Προστατευόµενη Γεωγραφική
Ένδειξη Βόρειες Πλαγιές Πεντελικού

Από τα πρώτα Chardonnay
µε ελληνική ταυτότητα.

Πρωτοκυκλοφόρησε το 1980.

Το σταφύλι, µετά την παραλαβή στο 
οινοποιείο και αφού περάσει από ταινία 
διαλογής, οδηγείται ολόκληρο στο 
πιεστήριο. Ζυµώνει σε γαλλικά δρύινα 
βαρέλια και ωριµάζει για 4-5 µήνες µαζί 
µε τις οινολάσπες του.

Η ωριµότητα του σταφυλιού εγγυάται ένα 
δυναµικό Chardonnay, µε χρυσοκίτρινο 
χρώµα και αρώµατα ώριµων φρούτων, 
όπως ροδάκινο, αχλάδι, πεπόνι και 
µάνγκο. Γεύση δροσερή αλλά ταυτόχρονα 
πλούσια, µε ένα τελείωµα που 
παραπέµπει σε καραµέλα βουτύρου και 
βανίλια.

Ποικιλία
100% Chardonnay

Προέλευση
Βόρεια Αττική

Αλκοολικός βαθµός
13% Vol

Θερµοκρασία
Πίνεται ευχάριστα

στους 14°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη 187ml και 750 ml

- Χάρτινη συσκευασία
των 24 και 12 φιαλών,

ανάλογα µε τη χωρητικότητα
κάθε φιάλης
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Αρµονία Γεύσεων
• Σουπιές µε σπανάκι
• Λαχανοντολµάδες αυγολέµονο
• Κολοκυθάκια γεµιστά
• Σαλάτα µε αβοκάντο, πλιγούρι, φύλλα βασιλικού και ντοµατίνια Σαντορίνης 
• Ποικιλία πράσινων σαλατικών

ΧΑΡΛΑΥΤΗ SAUVIGNON BLANC

Προστατευόµενη Γεωγραφική
Ένδειξη Στερεά Ελλάδα

Μια καινοτοµία που ξέρει
να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Πρωτοκυκλοφόρησε το 2010.
Η ολοκαίνουργια αυτή λευκή ετικέτα 
προέρχεται από µια ζωηρή, πολυδύναµη 
και παιχνιδιάρικη ποικιλία.

Έπειτα από προζυµωτική κρυοεκχύλιση 
του σταφυλιού για 12 ώρες, ακολουθεί 
ζύµωση σε χαµηλή θερµοκρασία µέσα σε 
ανοξείδωτες δεξαµενές, µε στόχο να 
διατηρηθούν τα φρέσκα αρώµατα των 
φρούτων και να περάσουν στο κρασί.

Το αχνοκίτρινο χρώµα του, η έντονη 
παρουσία αρωµάτων από γκρέιπφρουτ, 
ροδάκινο και πεπόνι καθώς και η γεµάτη 
γεύση από ώριµα εσπεριδοειδή 
εξασφαλίζουν ένα εξαιρετικά δροσιστικό 
Sauvignon Blanc.

Ποικιλία
100% Sauvignon Blanc

Προέλευση
Συνεργαζόµενοι αµπελώνες

στη Στερεά Ελλάδα

Αλκοολικός βαθµός
13,5% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το δροσερό

στους 10-12°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη των 750ml

- Χάρτινη συσκευασία
των 6 φιαλών
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Ποικιλιακός Οίνος

Η οινοποίηση γίνεται σε ανοξείδωτες 
δεξαµενές σε χαµηλές θερµοκρασίες.

Χρώµα απαλό κίτρινο µε αρωµατα 
φρούτων.

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ
& ΑΣΥΡΤΙΚΟ

Προέλευση
Από τους ιδιόκτητους

αµπελώνες στην Νεµέα

Αλκοολικός βαθµός
12,5% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το δροσερό

στους 10-12°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη των 750ml

- Χάρτινη συσκευασία
των 12 φιαλών
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ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ - ΑΣΥΡΤΙΚΟ

Προέλευση
Οικογενειακοί

αµπελώνες
στη Νεµέα

Αλκοολικός βαθµός
13% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το

στους 14°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη των 750ml

- Χάρτινη συσκευασία
των 12 φιαλών

Οινοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαµενές σε 
θερµοκρασία 16-17°C. 

∆ιακρίνεται για το φρέσκο άρωµα 
γιασεµιού και ξεχωρίζει για τις έντονες 
γεύσεις εσπεριδοειδών, µάνγκο και 
ροδάκινου.

Αρµονία Γεύσεων
• Συνοδεύει ευχάριστα σαλάτες, θαλασσινά και άσπρα κρέατα (κοτόπουλο, γαλοπούλα, πάπια)
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Αρµονία Γεύσεων
• Quiche µε καραµελωµένα κρεµµύδια και ginger
• Παστίτσιο
• Ταραµοκεφτέδες
• Μπαρµπούνια savoro στο φούρνο µε ντοµάτα και σκόρδο

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ROSÉ ΞΗΡΟΣ

Ποικιλία
Shiraz-Αγιωργίτικο

Προέλευση
Κόρινθος

Αλκοολικός βαθµός
12,5% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το δροσερό,

στους 13°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη 375ml,

750ml, 1,5lt

- Χάρτινη συσκευασία
των 24, 12 και 6 φιαλών,

ανάλογα µε τη χωρητικότητα
κάθε φιάλης

Προστατευόµενη Γεωγραφική
Ένδειξη Πελοπόννησος

Εναλλακτικό αλλά διαχρονικό.

Πρωτοκυκλοφόρησε το 1962 µε την 
επωνυµία King Rosé και ξάφνιασε 
ευχάριστα το κοινό του, που παραµένει 
ακόµα και σήµερα πιστό.

Μετά την εκχύλιση του σταφυλιού για δύο 
µέρες, ζυµώνεται σε ανοξείδωτες 
δεξαµενές σε χαµηλή θερµοκρασία.

Το ζωηρό και λαµπερό του χρώµα 
προσδίδει στον «εναλλακτικό» χαρακτήρα 
του αδιαµφισβήτητη αξία. Ξεχωρίζει για τα 
φρέσκα αρώµατα κόκκινων φρούτων 
καθώς και για την ευχάριστη, γεµάτη και 
δροσερή γεύση του.
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Αρµονία Γεύσεων
• Ριζότο µε γαρίδες, φρέσκο θυµάρι και µανιτάρια, σβησµένο µε ένα από τα κρασιά µας
• Ταλιατέλες µε σολωµό
• Καλαµάρι ψητό µε καπνιστή µελιτζανοσαλάτα
• Ψητές κουτσοµούρες µε σάλτσα αυγολέµονο

ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ
ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ

Ποικιλία
100% Shiraz

Προέλευση
Οικογενειακοί αµπελώνες

στον Αχλαδιά Νεµέας,
Κόρινθος

Αλκοολικός βαθµός
13% Vol

Θερµοκρασία
Πίνεται ευχάριστα

στους 10°C

Προστατευόµενη Γεωγραφική
Ένδειξη Πελοπόννησος

Το... διαφορετικο ροζέ

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Μάρτιο 
του 2013.

Για την παραγωγή του απαιτούνται τρύγος 
νωρίς το πρωί και άµεση µεταφορά των 
σταφυλιών στο οινοποιείο, προσεκτική 
διαλογή και γέµισµα του πνευµατικού 
πιεστηρίου µε ολόκληρα σταφύλια, καθώς 
και µικρές, ελαφριές πιέσεις που 
ελευθερώνουν όχι µόνο τα πιο λεπτά αλλά 
και τα πιο πλούσια στοιχεία της ποικιλίας, 
συνδυασµένα µε το ιδιαίτερο ροζέ χρώµα. 
Ζυµώνεται σε ελεγχόµενη θερµοκρασία 
για να διατηρηθούν τα αρώµατα και η 
φρεσκάδα.

Ξεχωρίζει για το λαµπερό, παιχνιδιάρικο 
χρώµα του που παραπέµπει στην κοιλάδα 
του Ροδανού. Η φρέσκια λουλουδάτη µύτη 
και το ευχάριστο δροσερό στόµα 
συµπληρώνουν την ελκυστική του όψη.
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Αρµονία Γεύσεων
• Ψητό χταπόδι µε φάβα και σάλτσα κάππαρης
• Ντοµατάκια Σαντορίνης γεµιστά µε ξυνοµηζύθρα, exrta παρτθένο ελαιόλαδο και φρέσκο δυόσµο
• Αστακοµακαρονάδα
• Σολωµός gravlax

ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ SAUMON

Ποικιλία
100% Cabernet Sauvignon

Προέλευση
Οικογενειακοί αµπελώνες

στον Αχλαδιά Νεµέας,
Κόρινθος

Αλκοολικός βαθµός
13% Vol

Θερµοκρασία
Πίνεται ευχάριστα

στους 10°-12°C

Προστατευόµενη Γεωγραφική
Ένδειξη Πελοπόννησος

Στους οικογεινειακούς αµπελώνες στον 
Αχλαδιά, γίνεται τρύγος του cabernet 
sauvignon, νωρίς το πρωί. Πολύ ελαφριές 
πιέσεις στο πνευµατικό πιεστήριο για να 
µπορέσουµε να κρατήσουµε το χρώµα του 
ανοικτού ροζέ.

Ζυµώνεται σε ελεγχόµενη θερµοκρασία 
για να διατηρηθούν τα αρώµατα και η 
φρεσκάδα. ∆ιακρίνεται για τα φρέσκα 
αρώµατά του και την φρέσκια λουλουδάτη 
γεύση του. ∆ροσερή γεύση συµπληρώνει 
το ελκυστικό χρώµα του. 
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FLAMINGO ΡΟΖΕ

Προέλευση
Νεµέα

Αλκοολικός βαθµός
13% Vol

Θερµοκρασία
Πίνεται ευχάριστα

στους 10°C

Ποικιλιακός

Ενα καινούργιο ροζέ φτιαγµένο µε πολύ 
αγάπη και άριστη τεχνική γεννήθηκε για 
να προστεθεί στα δύο ήδη υπάρχοντα 
ροζέ µας, το Saumon και τις Πεταλούδες.

Πέντε ποικιλίες, πέντε ξεχωριστές 
οινοποιήσεις, πέντε τρύγοι σε δρύινα 
βαρέλια, µε battonnage, µε προζυµωτική 
εκχύλιση, µε saignee, µε οινολάσπες.

Κάθε ποικιλία συµβάλλει µε τον τρόπο 
της στον µοναδικό χαρακτήρα αυτού του 
ροζέ.

Flamingo χρώµα, που θυµίζει ροζ
grapefruit αλλά και µανταρίνι.
Αρώµατα λεµονανθού µαζί µε 
φουντούκια και κάστανα. Στόµα πλούσιο, 
γλυκό αλλά συνάµα τραγανό και δροσερό. 
Κρασί φαγητού µε όγκο και µακρά 
επίγευση. 
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Αρµονία Γεύσεων
• Μακαρόνια µε κιµά και ξερό ανθότυρο Κρήτης
• Γιουβέτσι
• Ντοµάτες γεµιστές µε φρέσκα µυρωδικά
• Μουσακάς

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Ποικιλία
Αγιωργίτικο-Cabernet

Sauvignon

Προέλευση
Πελοπόννησος

Αλκοολικός βαθµός
12,5% Vol

Θερµοκρασία
Πίνεται ευχάριστα

στους 15°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη 187ml, 375ml,

750ml, 1,5lt

- Χάρτινη συσκευασία
των 24, 12 και 6 φιαλών,

ανάλογα µε τη χωρητικότητα
κάθε φιάλης

Προστατευόµενη Γεωγραφική
Ένδειξη Πελοπόννησος

Η κλασική επιλογή.

Πρωτοκυκλοφόρησε το 1938 ως King 
Minos.

Είναι προϊόν κλασικής ερυθράς 
οινοποίησης σε ανοξείδωτους 
οινοποιητές, σε θερµοκρασία 27-28°C. 
Παραµένει µε τα στέµφυλα, για την 
απαιτούµενη εκχύλιση, από 12 έως 15 
µέρες, ανάλογα µε τη χρονιά.

∆ιακρίνεται για το λαµπερό κόκκινο 
χρώµα του, τα λεπτά του αρώµατα, τη 
φρουτώδη µύτη από κεράσι και βύσσινο 
και το γεµάτο στόµα, αφού τα ώριµα 
φρούτα τού προσδίδουν µια γεύση 
φρεσκάδας.
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Αρµονία Γεύσεων
Συνοδεύει κρέας και κοτόπουλο στο barbeque!

Εµείς προτείνουµε:
• Φιλέτο σχάρας µε κρασάτη σάλτσα
• Μοσχαρίσιο κόντρα στα κάρβουνα
• Πικάντικο λουκάνικο µοσχαρίσιο, ψητό 
• Ποικιλία αλλαντικών

CHRISTIANA MALBEC

Ποικιλία
100% Malbec

Προέλευση
Ιδιόκτητοι

οικογενειακοί αµπελώνες
στον Αχλαδιά Νεµέας

Αλκοολικός βαθµός
13% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το

στους 16-18°C

Πειραµατικός Aµπελώνας

Το ξεχωριστό Malbec

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 
Νοέµβριο του 2012. 

Αποτελεί την πρώτη οινοποίηση από τον 
πειραµατικό αµπελώνα της οικογένειας 
Χαρλαύτη. Το Malbec ήρθε αρχικά στην 
Ελλάδα από τη µακρινή Mendoza της 
Αργεντινής. Είναι προϊόν κλασικής 
ερυθράς οινοποίησης σε ξύλινα βαρέλια 
των 500lt και ωρίµανσης σε γαλλικά 
βαρέλια των 225lt επί 12 µήνες.

Ξεχωρίζει για το βαθύ πορφυρό χρώµα 
του και τα αρώµατα βιολέτας και 
γιασεµιού που αναµειγνύονται µε 
φρουτώδη αρώµατα δαµάσκηνου και 
βύσσινου. Πλούσιο και γεµάτο στο στόµα, 
µε µεγάλη επίγευση.

Το πρώτο πιστοποιηµένο Malbec 
ελληνικής καλλιέργειας στη χώρα.
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Αρµονία Γεύσεων
• Παπάκι µε κεράσια πατάτες φούρνου και µπαχαρικά
• Σπάλα αρνιού στη λαδόκολλα µε κεφαλοτύρι
• Αγριογούρουνο στο φούρνο
• T-Bone steak - Μπριζόλα µοσχαρίσια στη σχάρα

ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ
GRANDE RESERVE

Προστατευόµενη Ονοµασία
Προέλευσης Νεµέα

Πρωτοκυκλοφόρησε το 2008.

Παράγεται αποκλειστικά σε εξαιρετικές 
χρονιές, µε σταφύλια προερχόµενα από 
συγκεκριµένο αµπελοτεµάχιο του 
οικογενειακού αµπελώνα. Ο τρύγος 
γίνεται µόνο όταν το σταφύλι είναι σε 
πλήρη ωριµότητα. Πραγµατοποιείται 
προζυµωτική κρυοεκχύλιση στους 10°C, 
ενώ ο συνολικός χρόνος εκχύλισης, που 
εξαρτάται από τη χρονιά, έχει φτάσει και 
τις 30 µέρες. Ωριµάζει για 2,5 χρόνια σε 
γαλλικά δρύινα βαρέλια των 225lt και για 
1,5 χρόνο στη φιάλη.

Η ιδιαίτερη οινοποίηση των ώριµων 
σταφυλιών προσδίδει στο ξεχωριστό αυτό 
Αγιωργίτικο χρώµα πορφυρό, γεύση 
µεστή ώριµου δαµάσκηνου, κασίς και 
σταφίδας και στόµα πλούσιο, µαλακό, µε 
σοκολάτα και καβουρδισµένα αµύγδαλα 
στο τελείωµα.

Ποικιλία
100% Αγιωργίτικο

Προέλευση
Οικογενειακοί αµπελώνες

στον Αχλαδιά Νεµέας

Αλκοολικός βαθµός
13% Vol

Θερµοκρασία
Πίνεται ιδανικά
στους 16-17°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη των 750ml

- Χάρτινο κιβώτιο
των 6 φιαλών
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Αρµονία Γεύσεων
• Κατσικάκι καπαµά µε πατάτες τηγανητές
• Μοσχάρι κοκκινιστό κατσαρόλας µε κυδώνια
• Φτερωτό κυνήγι µε πιλάφι
• Ρεβυθάδα φούρνου µε φρέσκια ντοµάτα και δάφνη

ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ MERLOT

Προστατευόµενη Γεωγραφική
Ένδειξη Κόρινθος

Πρωτοκυκλοφόρησε το 2009.

Η παραγωγή του Merlot τρυγιέται κάθε 
χρόνο µε µεγάλη φροντίδα και 
οινοποιείται σε µικρό ανοξείδωτο 
οινοποιητή µε κλασσική ερυθρά 
οινοποίηση.
Το Μεγαβούνι ωριµάζει για 12 µήνες σε 
γαλλικά δρύινα βαρέλια των 225lt και στη 
συνέχεια για 6 µήνες στη φιάλη.

Ζωηρό ρουµπινί χρώµα, µύτη µε νότες 
από βατόµουρο, γλυκό κεράσι, δαµάσκηνο 
και µπαχαρικά. Στόµα γεµάτο, µε µαλακές 
τανίνες και γλυκιά επίγευση.

Ποικιλία
100% Merlot

Προέλευση
Οικογενειακοί αµπελώνες

στον Αχλαδιά Νεµέας

Αλκοολικός βαθµός
12,5% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το

στους 16-18°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη των 750ml

- Χάρτινη συσκευασία
των 12 φιαλών
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Βραβεία
• Χάλκινο στο CHATEAU ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ CABERNET SAUVIGNON 1996, International Wine & Spirit Competition, 1999

Αρµονία Γεύσεων
• Αρνίσια παϊδάκια µε γλάσσο ροδιού και δεντρολίβανο
• Γουρουνόπουλο ψητό στα λεµονόφυλλα
• Κότα γεµιστή στη γάστρα µε πορτοκάλι και cognac
• Λαγός ή κουνέλι στιφάδο

CHATEAU HARLAFTIS
CABERNET SAUVIGNON

Προστατευόµενη Γεωγραφική
Ένδειξη Αττική

Πρωτοκυκλοφόρησε το 1982.

Η συστηµατική παρακολούθηση του 
αµπελώνα καθ' όλη τη διάρκεια του 
χρόνου επιτρέπει τον τρύγο των 
σταφυλιών τη στιγµή που έχουν αγγίξει τη 
βέλτιστη ωρίµανση των σακχάρων και 
των τανινών. Μετά την κλασική ερυθρά 
οινοποίηση σε ανοξείδωτους οινοποιητές 
των 50hl, παλαιώνει για 12 µήνες σε 
γαλλικά δρύινα βαρέλια των 225lt και για 
άλλους 12 µήνες στη φιάλη.

Εντυπωσιάζει µε το πλούσιο, βαθύ 
πορφυρό χρώµα και τη µύτη δαµάσκηνου, 
µαύρου πιπεριού, καβουρδισµένου 
αµυγδάλου και βανίλιας. Στο στόµα 
παραµένει ώριµο, στρογγυλό, πλούσιο, µε 
µακρά επίγευση.

Ποικιλία
100% Cabernet Sauvignon

Προέλευση
Οικογενειακοί αµπελώνες

στον Αχλαδιά Νεµέας

Αλκοολικός βαθµός
12,5% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το

στους 16-18°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη των 750ml

και σε magnum φιάλη 1,5lt

- Χάρτινη συσκευασία
των 6 και 12 φιαλών
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Βραβεία
• Ασηµένιο στο ΑΡΓΙΛΟΣ ΝΕΜΕΑ 2000, International Wine Challenge, 2003
• Χάλκινο στο ΑΡΓΙΛΟΣ ΝΕΜΕΑ 2000, International Wine & Spirit Competition, 2003
• Χάλκινο στο ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΣ, International Wine & Spirit Competition, 2006

Αρµονία Γεύσεων
• Κόκορας παστιτσάδα µε µπαχαρικά σβησµένο µε κόκκινο Αθανασιάδη ή Χαρλαύτη
• Μπιφτέκι γεµιστό µε γραβιέρα Κρήτης
• Όσσο µπούκο µε πουρέ
• Ψαρονέφρι γεµιστό µε πιπεριές Φλωρίνης και φρέσκα µυρωδικά

ΑΡΓΙΛΟΣ ΓΗ ΝΕΜΕΑ

Προστατευόµενη Ονοµασία
Προέλευσης Νεµέα

Πρωτοκυκλοφόρησε το 1999.

Κλασική ερυθρά οινοποίηση σε 
ανοξείδωτους οινοποιητές των 100hl, µε 
µακρά εκχύλιση. Παλαιώνει για 12 µήνες 
σε γαλλικά δρύινα βαρέλια των 225lt και 
για άλλους 6 µήνες στη φιάλη.

Βαθύ ρουµπινί χρώµα, τυπικό στα 
Αγιωργίτικα, µε αρώµατα ξερών φρούτων, 
σταφίδας και βανίλιας. Χαρακτηριστική 
βελούδινη γεύση και µακρά επίγευση.

Ποικιλία
100% Αγιωργίτικο

Προέλευση
Οικογενειακοί αµπελώνες

στον Αχλαδιά Νεµέας

Αλκοολικός βαθµός
13% Vol

Θερµοκρασία
Πίνεται ευχάριστα

στους 16-18°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη 187ml και 750ml

- Χάρτινη συσκευασία
των 12 και 24 φιαλών,

ανάλογα µε τη χωρητικότητα
κάθε φιάλης
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Αρµονία Γεύσεων
• Camembert στο φούρνο µε µαρµελάδα φράουλα
• Soufflé σοκολάτας
• Fondue σοκολάτας µε φρέσκα φρούτα εποχής
• Τάρτες φρούτων

ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΛΙΑΣΤΟΣ

Τις χρονιές µε ευνοϊκό καιρό τα 
υπερώριµα σταφύλια λιάζονται για να 
χαρίσουν το γλυκό αυτό κρασί. Το λιάσιµο 
διαρκεί 10 µε 20 ηµέρες και στη συνέχεια 
τα σχεδόν σταφιδιασµένα σταφύλια 
πιέζονται αργά για να δώσουν τον λίγο 
αλλά συµπυκνωµένο µούστο που 
περιέχουν.

Η ζύµωση πραγµατοποιείται σε δρύινα 
γαλλικά βαρέλια, παλαιά, και µπορεί να 
διαρκέσει και τέσσερις µήνες. Στη 
συνέχεια το γλυκό αυτό κρασί ωριµάζει 
πάνω στις οινολάσπες του και παλαιώνει 
για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Στο ποτήρι θα βρούµε αρώµατα 
καραµέλας, αποξηραµένου φρούτου και 
νότες µελιού και σταφίδας, ενώ στο στόµα, 
δεν θα µας παραξενέψει, αν 
ανακαλύψουµε τη ζεστή γεύση της 
σοκολάτας. 

Ποικιλία
100% Αγιωργίτικο

Προέλευση
Οικογενειακοί αµπελώνες

στον Αχλαδιά Νεµέας

Αλκοολικός βαθµός
14% Vol

Θερµοκρασία
Απολαύστε το

στους 13-14°C

∆ιατίθεται σε
- Φιάλη των 500ml

- Χάρτινη συσκευασία
των 2 και 6 φιαλών
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ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Παράγεται από επιλεγµένα ερυθρά 
σταφύλια.

Τα στέµφυλα µετά την οινοποίησή τους 
οδηγούνται για απόσταξη σε χάλκινους 
άµβυκες. Είναι προϊόν αργής απόσταξης 
µε σεβασµό στην παράδοση και την 
ποιότητα.

Ο αλκοολικός του βαθµός είναι 40% Vol 
και διατίθεται σε φιάλη των 700ml. 

∆εν περιέχει γλυκάνισο.
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