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ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ

Το Κτήµα βρίσκεται στο Γερακλί του ∆οµοκού Φθιώτιδας, σε υψόµετρο 400 µέτρων µε κλίση 
8%,  Β∆ προσανατολισµό και η καλλιεργήσιµη έκταση αποτελείται από 220 στρέµµατα, όπου 

έχουν µε φροντίδα φυτευτεί ελληνικές και γαλλικές ποικιλίες, µόλις 80χλµ. από τα Καµένα 
Βούρλα. Έτσι το 2000 ιδρύθηκε το Κτήµα Ευάµπελος Γη, ένα όνοµα που δεν επιλέχθηκε 
τυχαία , αφού το µοναδικά ξεχωριστό terroir, του µετουσιώνει το οινικό όραµα σε µια 

εξέχουσα γευσιγνωστική πραγµατικότητα.

Η σύσταση του Εδάφους είναι αργυλοαµµώδης, πλούσια σε οργανικές ενώσεις, µε παρουσία 
χαλικιών που δίνει τη δυνατότητα για πολύ καλές στραγγίσεις στις πρώιµες βροχές του 

Αυγούστου και του Σεπτέµβρη, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετική ωρίµανση αλλά και 
οργανοληπτικό πλούτο κι εκφραστικότητα.

Ένα σηµαντικό στοιχείο του κλίµατος της περιοχής είναι οι καλές βροχοπτώσεις το χειµώνα 
και την άνοιξη, ενώ οι θερµοί καλοκαιρινοί µήνες µε τις ξηρές και δροσερές βραδιές τους 
δηµιουργούν διαφορές θερµοκρασίας έως και 15 βαθµών Κελσίου, που εξασφαλίζουν 

αρωµατικό πλούτο, φαινολική ωριµότητα και γευστική παρρησία στα κρασιά.

Επίσκεψη στο κτήµα

Το κτήµα και το οινοποιείο είναι επισκέψιµα για τους οινόφιλους και όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από 
κοντά τον κόσµο του αµπελιού και του κρασιού. Η επίσκεψη περιλαµβάνει µια σύντοµη περιήγηση του 

αµπελώνα, ξενάγηση στους χώρους της παραγωγής, της εµφιάλωσης και της παλαίωσης.
Για ξεναγήσεις και γευσιγνωσία παρακαλώ καλέστε στο +30 22320.23232 



Οι ποικιλίες Merlot, Syrah και Cabernet Sauvignon, µετά από ωρίµανση δώδεκα µηνών σε γαλλικά 
δρύινα βαρέλια, µας δίνουν ένα κρασί βαθυκόκκινο, µε πολύπλοκα αρώµατα φρούτων, σοκολάτας και 
µπαχαρικών, µαλακές τανίνες, επίµονη επίγευση και δυνατότητα µακρόχρονης παλαίωσης στη φιάλη.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Τυριά ωρίµανσης, αλλαντικά, κρεατικά, ψητά και µε κόκκινες σάλτσες.

Φιλοκτήτης Ερυθρός Merlot Syrah Cabernet Sauvignon Παλαιωµένος
750ml Ευάµπελος Γη

Ξηρός Ερυθρός Οίνος ................................................................................. 15.00 €

Το λευκό κρασί Φιλοκτήτης παράγεται από επιλεγµένους αµπελώνες της περιοχής Γερακλίου µε τις 
αιώνιες και θαλερές πουρνάρες του οροπεδίου ∆οµοκού, εκεί όπου βρίσκεται η Ευάµπελος Γη. Οι 
ποικιλίες Ασύρτικο, Sauvignon Blanc και Chardonnay δίνουν ένα κρασί µε λαµπερό κίτρινο χρώµα, 
πολύπλοκα αρώµατα τροπικών φρούτων και εσπεριδοειδών, ευγενικό και µαλακό, ισορροπηµένο, µε 
καλή επίγευση.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Ψάρια τηγανητά και κοκτέιλ θαλασσινών.

Φιλοκτήτης Λευκός Ασύρτικο Sauvignon Blanc | 750ml Ευάµπελος Γη

Ξηρός Λευκός Οίνος ................................................................................... 15.00 €

Οι ποικιλίες Syrah και Grenache Rouge από την Ευάµπελο Γη, µας δίνουν το ροζέ κρασί Φιλοκτήτης, 
ένα κρασί µεταξένιο µε τριανταφυλλί χρώµα που ξεχωρίζει. Αρωµατικά σύνθετο µε νότες από µικρά 
κόκκινα φρούτα (κεράσι, βατόµουρο, φράουλα) αλλά και γλυκά αρώµατα µελιού και καραµέλας. 
Πλούσιο και λιπαρό στο στόµα, µε καλή ισορροπία και θελκτική επίγευση.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Ποικιλία κρεατικών.

Φιλοκτήτης Ροζέ Syrah Grenache Rouge | 750ml  Ευάµπελος Γη

Ξηρός Ροζέ Οίνος ....................................................................................... 15.00 €

Η αξιοθαύµαστη προσαρµογή της ποικιλίας στα κλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και η 
ωρίµανση µε τις οινόλασπες για 6 µήνες σε βαρέλια αµερικάνικης δρυός, µας δίνει ένα πλούσιο κρασί 
µε εµφανή στοιχεία µεταλλικότητας αλλά και έντονα φρουτώδεις και γλυκούς αρωµατικούς 
χαρακτήρες. Τραγανή οξύτητα, µεστό στόµα, αρµονική επίγευση και δυνατότητες παλαίωσης στη 
φιάλη.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Ψάρια , θαλασσινά κια πράσινες σαλάτες.

Ευάµπελος Ασύρτικο  Λευκός | 750ml Ευάµπελος Γη

Ξηρός  Λευκός Οίνος .................................................................................. 15.00 €



Το λευκό κρασί Φιλοκτήτης παράγεται από επιλεγµένους αµπελώνες της περιοχής Γερακλίου µε τις 
αιώνιες και θαλερές πουρνάρες του οροπεδίου ∆οµοκού, εκεί όπου βρίσκεται η Ευάµπελος Γη. Οι 
ποικιλίες Ασύρτικο, Sauvignon Blanc και Chardonnay δίνουν ένα κρασί µε λαµπερό υποκίτρινο 
χρώµα, πολύπλοκα αρώµατα εξωτικών φρούτων και λεµονανθού, λιπαρό στόµα και µακριά 
αρωµατική επίγευση.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ:  Ψάρια και κρεατικά στη σχάρα µε πράσινες σαλάτες.

Ευάµπελος Sauvignon Blanc Λευκός | 750ml Ευάµπελος Γη

Ξηρός Λευκός Οίνος ................................................................................... 15.00 €

Η πολυδύναµη ποικιλία Chardonnay οινοποιείται και ωριµάζει σε βαρέλια γαλλικής και αµερικάνικης 
δρυός για τουλάχιστον έξι µήνες. Φινετσάτο κρασί µε χρυσαφένιο χρώµα. Σύνθετη αρωµατική 
παλέτα που ξεκινά µε χαρακτήρες τροπικών φρούτων, µελιού και καταλήγει σε νότες βανίλιας και 
καπνού. Λιπαρό στο στόµα, µε µεγάλο όγκο και διάρκεια, ικανό να παλαιώσει στη φιάλη για 
τουλάχιστον τρία χρόνια.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Ποικιλία τυριών και θαλασσινών.

Ευάµπελος Chardonnay  Λευκό | 750ml  Ευάµπελος Γη

Ξηρός  Λευκός Οίνος ................................................................................. 15.00 €

Οι ποικιλίες Cabernet Sazvignon και Syrah µετά από παλαίωση 18 µηνών σε βαρέλια γαλλικής και 
αµερικανικής δρυός, δίνουν ένα κρασί έντονα πορφυρό, µε σύνθετα αρώµατα κόκκινων φρούτων του 
δάσους, σοκολάτας και µπαχαρικών. Ευγενικές τανίνες, ενώ η µακρόχρονη παλαιώση προσδίδει έναν 
ιδιαίτερα βελούδινο χαρακτήρα.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Κρεατικά κάθε είδους στη σχάρα και τυριά.

Ευάµπελος Cabernet – Syrah  Ερυθρός  |750ml Ευάµπελος Γη

Ξηρός  Ερυθρός Οίνος ............................................................................... 16.00 €

Οι ποικιλίες Merlot και Cabernet Franc είναι ένα πλούσιο και πολύπλοκο κρασί, µε ενδιαφέροντα 
αρώµατα, όπως τα κόκκινα φρούτα, κεράσια και φράουλες µε πιπεράτο χαρακτήρα και µε νότες από 
γλυκά µπαχαρικά, έχοντας παράλληλα καλό σώµα και καλοδοµηµένες τανίνες, αφήνοντας µακριά 
επίγευση στο στόµα.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Πιάτα µε κυνήγι, κρεατικά κάθε είδους στη σχάρα και τυριά.

Ευάµπελος Merlot Cabernet Franc Ερυθρός | 750ml Ευάµπελος Γη       

Ξηρός Ερυθρός Οίνος ................................................................................. 16.00 €



ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Το Κτήµα Χατζηµιχάλη είναι ένα οικογενειακά διοικούµενο οινοποιείο που βρίσκεται στην 
Κοιλάδα Αταλάντης, στην Κεντρική Ελλάδα σε απόσταση 35χλµ. από τα Καµένα Βούρλα. Στον 

τόπο αυτό δηµιουργήθηκε ένα µοναδικό αµπελουργικό µωσαϊκό µε 2200 στρέµµατα 
ιδιόκτητων αµπελώνων, όπου καλλιεργούνται διεθνείς και Ελληνικές ποικιλίες.

 
Η αυστηρή εφαρµογή των κατάλληλων µεθόδων αµπελοκαλλιέργειας µας εξασφαλίζει σε 

κάθε σοδειά εξαιρετικής ποιότητας πρώτη ύλη. Στη συνέχεια, χρησιµοποιούν την εµπειρία για 
την δηµιουργία υψηλής ποιότητας κρασιών, τα οποία οινοποιούνται σε µικρές µεµονωµένες 

παρτίδες ανά αµπελοτόπι και διαµορφώνουν χαρακτήρα  συνδυάζοντας τη σύγχρονη 
τεχνολογία µε την παράδοση.

Η ποιότητα των οίνων του Κτήµατος Χατζηµιχάλη αναγνωρίστηκε διεθνώς, κερδίζοντας σειρά 
διεθνών βραβείων σε Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη, όχι µόνο στα ερυθρά αλλά και στα λευκά 

πρωτοστατούντος του παντρέµατος των ελληνικών ποικιλιών Ασύρτικου και Ροµπόλας.

Επίσκεψη στο κτήµα

Το κτήµα και το οινοποιείο είναι επισκέψιµα για τους οινόφιλους και όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από 
κοντά τον κόσµο του αµπελιού και του κρασιού. Η επίσκεψη περιλαµβάνει µια σύντοµη περιήγηση του 

αµπελώνα, ξενάγηση στους χώρους της παραγωγής, της εµφιάλωσης και της παλαίωσης.
Για ξεναγήσεις και γευσιγνωσία παρακαλώ καλέστε στο +302233023172

 



Λαµπερό και βαθύ ρουµπινί χρώµα. Γοητευτική σύνθεση αρωµάτων µε δαµάσκηνα, βύσσινα και 
φραγκοστάφυλα και νότες µπαχαρικών. Στο στόµα τα αρώµατα γίνονται πιο γήινα µε ευδιάκριτες 
νύξεις κανέλας. Μέτριο προς γεµάτο σώµα, κοµψό και ευκολόπιστο, µε ευγενικές τανίνες και 
ισορροπηµένη οξύτητα.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Ποικιλία κρεατικών.

Prima Terra Πολυποικιλιακός Ερυθρός | 750ml Κτήµα Χατζηµιχάλη

Ξηρός  Ερυθρός Οίνος ................................................................................ 15.00 €

Λευκή οινοποίηση σε ανοξείδωτες δεξαµενές µε ζύµωση σε ελεγχόµενη θερµοκρασία για την κάθε 
ποικιλία χωριστά. Λαµπερό και απαλό λευκοκίτρινο χρώµα. Στη µύτη συναντάµε βοτανικά αρώµατα, 
τροπικά φρούτα καθώς και ανθικά στοιχεία. Στο στόµα είναι ευχάριστο, µε µέτριο προς ελαφρύ 
σώµα, δροσερή οξύτητα και λεπτή γεύση.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Ποικιλία ορεκτικών, θαλασσινά, µικρά ψάρια ψητά ή τηγανητά, πράσινες σαλάτες, και 
λευκά κρέατα.

Prima Terra Πολυποικιλιακός Λευκός | 750ml Κτήµα Χατζηµιχάλη

Ξηρός Λευκός Οίνος ................................................................................... 15.00 €

Λαµπερό ανοιχτoκίτρινο χρώµα µε πρασινωπές ανταύγειες. Το δροσιστικό και ευχάριστο αρωµατικό 
προφίλ χαρακτηρίζεται από ένταση κοµψών αρωµάτων, κυρίως λευκόσαρκων και πράσινων 
φρούτων (πράσινο µήλο, αχλάδι) τα οποία υπογραµµίζονται από ελαφριές τροπικές νότες. Στο 
στόµα είναι κρεµώδες, στρογγυλό µε τονισµένη οξύτητα η οποία χαρίζει φρεσκάδα και αναδεικνύει 
τα ζωηρά, φρουτώδη αρώµατα. 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Κρέατα στη σχάρα και ποικιλία αλλαντικών.

Alfega Λευκός | 750ml  Κτήµα Χατζηµιχάλη

Ξηρός Λευκός Οίνος ................................................................................... 18.00 €

Ζωηρό ρουµπινί χρώµα µε ιώδεις ανταύγειες. Σύνθετο, ελκυστικό, αρωµατικό σύνολο µε τα 
δαµάσκηνα και τα µαύρα φραγκοστάφυλα να κυριαρχούν σε εκλεπτυσµένο φόντο βανίλιας. 
Αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, µαρµελάδας και γλυκών µπαχαρικών, όπως γαρύφαλλο, 
κυριαρχούν στο στόµα. Αρµονικό και ισορροπηµένο µε πλούσιες τανίνες, υψηλή οξύτητα και 
παρατεταµένο φρουτώδες τελείωµα.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Mεγάλη ποικιλία ορεκτικών, κόκκινα κρέατα ψητά ή µαγειρευτά, ζυµαρικά µε κόκκινες 
σάλτσες, µπιφτέκια στη σχάρα και ποικιλία αλλαντικών.

Alfega Ερυθρός | 750ml  Κτήµα Χατζηµιχάλη

Ξηρός Ερυθρός Οίνος ................................................................................. 18.00 €



ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΣΩΚΟΣ

Στο δρόµο προς Θήβα συναντάµε τον ορεινό όγκο του Κιθαιρώνα,
180χλµ από τα Καµένα Βούρλα.

Ανηφορίζοντας και κατηφορίζοντας τις πλαγιές του για να πάµε στην περιοχή Ερυθρές 
(Κριεκούκι) , περνάµε από τους αµπελώνες που βρίσκονται κάτω από τον Αττικό ουρανό. Σε 
υψόµετρο 400 µέτρων και σε µια έκταση 5000 στρεµµάτων εκτείνονται οι αµπελώνες που 

καλλιεργούνται εδώ και δεκαετίες µε αγάπη και µεράκι.

Σε αυτή τη γωνιά της Αττικής γης δραστηριοποιείται η ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΣΩΚΟΣ Α.Ε από το 1983 χρησιµοποιώντας τον αγαπηµένο καρπό της γης που καλλιεργείται 
στην περιοχή από την αρχαία Ελλάδα. Το κλίµα της περιοχής είναι εύκρατο µε ζεστά και υγρά 
καλοκαίρια και κρύους χειµώνες. Τα εδάφη των αµπελώνων είναι χαµηλής περιεκτικότητας σε 
οργανική ουσία µε µέτρια αλκαλικά pH και ως επί το πλείστoν αργιλώδη και αργιλοπορώδη.

 Οι καλύτερες καλλιέργειες επιτυγχάνονται στις παρυφές του Κιθαιρώνα όπου τα αµπέλια είναι 
ξερικά και έχουν χαµηλή στρεµµατική απόδοση.

Επίσκεψη στο κτήµα

Το κτήµα και το οινοποιείο είναι επισκέψιµα για τους οινόφιλους και όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από 
κοντά τον κόσµο του αµπελιού και του κρασιού. Η επίσκεψη περιλαµβάνει µια σύντοµη περιήγηση του 

αµπελώνα, ξενάγηση στους χώρους της παραγωγής, της εµφιάλωσης και της παλαίωσης.
Για ξεναγήσεις και γευσιγνωσία παρακαλώ καλέστε στο +302263062759



Λευκό ανοικτό χρώµα, υψηλής διαύγειας λαµπερής όψης, γλυκά αρώµατα φρούτων,
ισορροπηµένη γεύση µε στοιχεία µπανάνας, πεπονιού, στρογγυλό σώµα, ευχάριστη
ηµίγλυκη επίγευση.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Καλοκαιρινά δροσερά πιάτα, σαλάτες µε φρούτα, ενώ µπορεί κάλλιστα να 
καταναλωθεί ως απεριτίφ.

ΜΑΓΙΣ ΛΕΥΚΟΣ 750ml

Ηµίγλυκος Λευκός Οίνος............................................................................... 8.00 €

Λευκή οινοποίηση σε ανοξείδωτες δεξαµενές µε ζύµωση σε ελεγχόµενη θερµοκρασία για την κάθε 
ποικιλία χωριστά. Λαµπερό και απαλό λευκοκίτρινο χρώµα. Στη µύτη συναντάµε βοτανικά αρώµατα, 
τροπικά φρούτα καθώς και ανθικά στοιχεία. Στο στόµα είναι ευχάριστο, µε µέτριο προς ελαφρύ 
σώµα, δροσερή οξύτητα και λεπτή γεύση.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Ποικιλία ορεκτικών, θαλασσινά, µικρά ψάρια ψητά ή τηγανητά, πράσινες σαλάτες, και 
λευκά κρέατα.

ΜΑΓΙΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 750ml 

Ηµίγλυκος Ερυθρός Οίνος............................................................................. 8.00 €

Χρυσο-πράσινο χρώµα, έντονης διαύγειας και λαµπερής όψης, έντονα αρώµατα
φρούτων (ροδάκινο, λίγο πορτοκάλι), ισορροπηµένη γεύση, υψηλής οξύτητας και
φρεσκάδας, γεµάτο σώµα ελαφρώς λιπαρό, µε µακρά επίγευση φρούτων της άνοιξης.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Οποιαδήποτε ποικιλία τυριών, θαλασσινά, λευκά κρέατα, ψάρια και ζυµαρικά.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΛΕΥΚΟΣ 750ml

Ξηρός Λευκός Οίνος ................................................................................... 16.00 €

Παρά την κοκκινωπή φλούδα το το κρασί που παράγεται έχει έντονο λευκοπράσινο
χρώµα, ισχυρής διαύγειας, λαµπερό, ισχυρής αναγνωρίσιµης αρωµατικής έντασης
(µέντα, λεµόνι), ευχάριστη οξύτητα, στόµα στρογγυλό µε πλούσια φρεσκάδα και µακρά
επίγευση φρούτων.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ: Ποικιλίες θαλασσινών, πράσινες σαλάτες και ψητά κρέατα.

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΛΕΥΚΟΣ 750ml

Ξηρός Λευκός Οίνος ................................................................................... 15.00 €



2 Ατόµων....................... 10.00 €

4 ατόµων ....................... 20.00 €

ΠΙΑΤΕΛΑ ΤΥΡΙΩΝ

2 Ατόµων....................... 21.00 €

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

2 Ατόµων....................... 19.00 €

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ



Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται όλοι οι νόµιµοι φόροι.
Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Αναστάσιος Γκιώνης



 www.hotelsissy.gr 

@hotelsissy


