
Wijnen en Dranken 
      
    per glas    half liter    
Droog rood/wit   4,95            16,50    
( Uit eigen wijngaard ) 

Imiglikos   4,95      16,50    
rood/wit (halfzoet) 
( Uit eigen wijngaard ) 

Retsina    4,50     13,95    

Mavrodaphne   5,50     18,50    
( Rood zoet ) 
Samos (Wit zoet)   5,50       18,50    

Bier 
Jupiler  glas bier    3,25 
Grieks bier Mythos  4.25 
Hoegaarden wit       3,75 
Hoegaarden rosé     3.75 

Jupiler 0.0%         3,50 
Radler lemon   3,75 
Leffe Blond   5,50 
Leffe Tap                  5,00 
Corona                    5,25 

Frisdranken 
Frisdranken per flesje,  
Pepsi cola, pepsi max         2,85 
Sisi orange, sourcy blauw, sourcy rood, spa citron   2,85 
Bitter lemon, tonic, cassis,        2,85 
Ginger-ale          2,85 
Rivella light,               2,85 
Sprite, appelsap, jus d orange        2,70 
Fristi, chocomel         2,35 
Lipton ice tea,          2,90 
Lipton ice tea green         2,90 

Aperitief/Digestief 

        
Aperol spritz     7,50 

                        Negroni                             7,50 



WITTEN WIJNEN 
                 

Achrantos Vakouftsis estate  24,75  
 [uit eigen wijngaard]  

Druiven:Assyrtiko, Sauvignon blanc 
Droge frisse witte wijn stuivend fris in de neus, deur en smaak  

van citrus en tropisch fruit. Uitstekend als aperatief of bij  
Lichte visgerechten, salade en kip  

Boutari estate   28.65    Glas  5.55 
Druiven:Chardonnay  

Een klassieker uit Griekenland.licht gerijpt op eikenhout met  
een volle smaak van tropisch fruit en een heerlijke zachte afdronk 

Lekker bij vis en kip 

Alpha Estate, Malagouzia   27.75   Glas 5.95 
Druiven:Malagouzia 100% 

Amyndeo, Florina. Malagouzia. Ananas, meloen en citrus. 
Mooie frisse wijn, met lange afdronk, heerlijk bij vis en schaal- en schelpdieren 

Ble Trakter  25.25  Glas 5.05 
blauwe tractor 

Druiven:Chardonnay & Assyrtiko  
Ronde, rijke body met een koel aromatisch karakter, in een harmonieus huwelijk 
van de kenmerken van de drie witte variëteiten. Noten van rijpe perzik, abrikoos, 
met een vleugje mineraliteit. De mond volgt het bovenstaande karakter terwijl het 

aromatische ensemble wordt aangevuld met tonen van veldbloemen en peer. 
Begeleidt heerlijk frisse salades met citroensaus, gegrilde vis, gegrilde kip en 

gele kazen. 

  Prosecco   29.50 
Een fijne zachte prosecco sprankelend  
en kwalitatief in de categorie prosecco  

Zit uw keuze er niet bij?Vraag dan gerust naar onze  
        Speciale wijnen                             

https://irodioncapelle.nl/product/alpha-estate-malagouzia-2/

