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 WINNICA - EVAMPELOS GHI

Posiadłość znajduje się w Gerakli, Domokos - Fthiotida na wysokości 400 metrów z nachyleniem 8%  , 
orientacja północno-zachodnia. Na powierzchni 220 hektarów uprawiane są greckie i francuskie odmiany 

winogron. Posiadłość znajduje się zaledwie 80 km od Kameny Vourli. Evampelos Ghi funkcjonuje od 
roku 2000.. Nazwa majątku nie została wybrana przypadkowo. Nazwa Evampelos Ghi oznacza dobrze 
prosperującą winnicę i została użyta jako hołd dla wyjątkowego mikroklimatu płaskowyżu Gerakli, na 

którym znajduje się winnica.

Termin Evampelos Ghi w języku greckim jest używany w celu scharakteryzowania pięknej i dobrze 
prosperującej winnicy. Nazwa ta w naszym przypadku nie została wybrana eufemistycznie.  Skład gleby 

jest piaszczysto-gliniasty, bogaty w substancje organiczne ze znacznym odsetkiem żwirów - które 
powoduje bardzo dobry drenaż podczas wczesnych opadów deszczu w sierpniu i wrześniu - zapewniając 

w ten sposób doskonałe dojrzewanie, bogate cechy organoleptyczne i wyrazistość wina.

Bardzo ważną cechą klimatyczną tego obszaru są korzystne opady deszczu zimą i wiosną oraz ciepłe 
lato z suchymi i chłodnymi nocami powoduje wahania temperatury do 15 ° C. W rezultacie rośliny 
działają gorączkowo, sok krąży przez roślinę, zapewniając w ten sposób bogaty zapach, fenolową 

dojrzałość i intensywny smak wina.

Odwiedź  winnicę
Winnicęodwiedzają miłośnicy wina i wszyscy, którzy chcą poznać świat wina. Wizyta obejmuje krótką 

wycieczkę po winnicy, oprowadzanie po obszarach produkcji, butelkowania i starzenia. Odwiedzający ma 
okazję skosztować win z posiadłości. Aby zarezerwować wycieczkę i degustację wina, zadzwoń

+30 223202323



Odmiany Merlot, Syrah i Cabernet Sauvignon, po dwunastu miesiącach dojrzewania w beczkach z 
francuskiego dębu, dają nam głębokie czerwone wino z wyrafinowanymi aromatami owoców, 
czekolady i przypraw, miękkimi taninami, długim posmakiem.

AKOMPANIAMENT: Wędzone sery, kiełbasy, wędliny, grillowane i czerwone sosy.

Filoktitis Red Merlot Syrah Cabernet  Sauvignon  | 750ml  Evampelos Ghi 

Wino  Czerwone Wytrawne......................................................................... 15.00 €

Białe wino Filoktitis jest wytwarzane z wybranych winnic w regionie Gerakli z wieloletnimi i 
kolczastymi dębami płaskowyżu Domokos, na którym znajduje się ziemia Evambelos. Assyrtiko, 
Sauvignon Blanc i Chardonnay oferują jasne żółte wino, wyrafinowane owoce tropikalne i cytru-
sowe, delikatne i miękkie, dobrze zrównoważone, z dobrym posmakiem.

AKOMPANIAMENT:  Smażone ryby i koktajle z owoców morza.

 Filoktitis White Assyrtiko Sauvignon Blanc | 750ml Evampelos Ghi 

Wino Białe Wytrawne ................................................................................. 15.00 €

Odmiany Syrah i Grenache Rouge od Evampelos Ghi tworzą różowe wino Filoktitis. Aromatyczne 
charakteryzujące się ciekawym zestawieniem smaków z nutami małych czerwonych owoców (wiśni, 
malin, truskawek), oraz słodkich aromatów miodu i karmelu. 

AKOMPANIAMENT: Różnorodne mięsa

 Filoktitis Rose Syrah Grenache Rouge | 750ml  Evampelos Ghi

Wino Czerwone Wytrawne.......................................................................... 15.00 €

Niezwykłe dostosowanie odmiany do cech klimatycznych tego obszaru, a także dojrzewanie przez 
6 miesięcy w amerykańskich dębowych beczkach, daje nam bogate wino z wyraźnymi metalicznymi 
elementami, ale także intensywną owocową i słodko-aromatyczną nutą. Ostra kwasowość i tekstu-
ra, harmonijny posmak i potencjał starzenia się w butelce.

AKOMPANIAMENT: Ryby, owoce morza i zielona sałata

Evampelos Assyrtiko White  | 750ml Evampelos Ghi 

Wino  Białe Wytrawne ................................................................................ 15.00 €



Białe wino Filoktitis jest wytwarzane z wybranych upraw w regionie Gerakli na płaskowyżu 
Domokos, na którym znajduje się ziemia Evambelos. Odmiany Assyrtiko, Sauvignon Blanc i 
Chardonnay nadają winu jasnożółty kolor, wyrafinowane egzotyczne aromaty owoców i cytryny i 
długi aromatyczny posmak.

AKOMPANIAMENT: Grilowane mięsa, ryby z zielonymi sałatami

Evampelos Sauvignon Blanc White | 750ml Evampelos Ghi 

Wino Białe Wytrawne ................................................................................. 15.00 €

Wszechstronna odmiana Chardonnay jest winifikowana i dojrzewa w beczkach z dębu francuskiego 
i amerykańskiego przez co najmniej sześć miesięcy. Wino w złotym kolorze. Złożona aromatyczna 
paleta, która zaczyna się od owoców tropikalnych i miodu a kończy nutami wanilii i tytoniu. 
Olejowy, o dużej objętości i długotrwały, zdolny do starzenia się w butelce przez co najmniej trzy 
lata.

AKOMPANIAMENT: Różnorodne sery i owoce morza

Evampelos  Chardonnay  White | 750ml  Evampelos Ghi 

Wino Białe Wytrawne ................................................................................. 15.00 €

Odmiany Cabernet Sazvignon i Syrah, po 18 miesiącach starzenia w beczkach z dębu francuskiego 
i amerykańskiego, dają ciemnofioletowe wino ze złożonymi aromatami czerwonych owoców 
leśnych, czekolady i przypraw. Zawartawa Tanina, podczas długiego leżakowania, nadają mu szcze-
gólnie aksamitny charakter.

AKOMPANIAMENT:  Różnorodne owoce morza i mięsa

Evampelos Cabernet – Syrah Red | 750ml  Evampelos Ghi

Wino Czerwone Wytrawne.......................................................................... 16.00 €

Odmiany Merlot i Cabernet Franc tworzą bogate i złożone wino o ciekawych aromatach, takich jak 
czerwone owoce, wiśnie i truskawki z nutami pieprzu i słodkich przypraw.

AKOMPANIAMENT: Potrawy myśliwskie, grillowane mięso i sery.

Evampelos  Merlot Cabernet Franc Red| 750ml Evampelos Ghi 

Wino Czerwone Wytrawne.......................................................................... 16.00 €



 WINNICA - HATZIMICHALIS

Domaine Hatzimichalis to rodzinna wytwórnia win położona w Atalanti w środkowej Grecji, 
zaledwie 35 km od Kameny Vourli. Stworzyliśmy unikalną mozaikę winiarską na 220 hektarach 

gruntów, na których uprawiamy różne odmiany międzynarodowe i autochtoniczne.

Odpowiednio dobrane metod uprawy winorośli zapewniają doskonałe zbiory winogron. W trakcie 
żniw wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, aby dobrze wykorzystać produkt, który 

jest winifikowany w małych pojedynczych partiach i starannie kształtowany przez połączenie 
nowoczesnej technologii z tradycyjnymi metodami.

Jakość win Hatzimichalis została doceniona na całym świecie, zdobywając wiele międzynaro-
dowych nagród w Brukseli i Nowym Jorku, nie tylko w kategorii win czerwonych, ale również  

białych typowo  greckich odmian Assyrtiko i Robolas.

Odwiedź  winnicę
Winnica zaprasza miłośników wina i wszystkich, którzy chcą poznać świat wina. Wizyta obejmuje krótką 
wycieczkę po winnicy, oprowadzanie po obszarach produkcji, butelkowania i starzenia. Odwiedzający ma 

okazję skosztować win z posiadłości. Aby zarezerwować wycieczkę i degustację wina, zadzwoń
+30 2233023172

 



Błyszczący i głęboki rubinowy kolor. Czarująca kompozycja zapachowa ze śliwkami, wiśniami i 
porzeczkami oraz nutami przypraw. W ustach aromaty stają się bardziej ziemiste z wyraźnymi 
nutami cynamonu.

AKOMPANIAMENT: większość mięs i moussaka.

Prima Terra Multivarietal Red |750ml Domaine Hatzimichalis 

Wino Czerwone Wytrawne.......................................................................... 15.00 €

Winifikowane w zbiornikach ze stali nierdzewnej z kontrolowaną temperaturą fermentacji dla 
każdej odmiany osobno. Błyszczący i miękki biało-żółty kolor. Charakterystyczne ziołowe 
aromaty, owoce tropikalne oraz elementy kwiatowe.

AKOMPANIAMENT: Różne przekąski, owoce morza, małe ryby pieczone lub smażone, zielone 
sałatki i białe mięso.

Prima Terra Multivarietal White | 750ml Domaine Hatzimichalis 

Wino Białe Wytrawne ................................................................................. 15.00 €

Jasnożółty kolor z zielonkawymi refleksami. Orzeźwiający i przyjemny aromatyczny profil charak-
teryzuje się intensywnym aromatem głównie białych i zielonych owoców (zielone jabłko, gruszka), 
które są podkreślone lekkimi nutami tropikalnymi.  

AKOMPANIAMENT: greckie przekąski, grillowane lub smażone ryby, białe mięso, zielone sałatki, 
makaron z lekkimi sosami i sugestie zarówno z kuchni tradycyjnej, jak i etnicznej. 

Alfega White | 750ml Domaine Hatzimichalis 

Wino Białe Wytrawne ................................................................................. 18.00 €

Żywy rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Kompozytowy, atrakcyjny, aromatyczny zestaw ze 
śliwkami i czarnymi porzeczkami dominującymi na wyrafinowanym waniliowym tle. W ustach 
dominują aromaty dojrzałych czerwonych owoców, dżemu i słodkich przypraw, takich jak goździ-
ki. Harmonijny i zrównoważony z bogatymi taninami, wysoką kwasowością i przedłużonym 
owocowym finiszem.

AKOMPANIAMENT: Szeroka gama przystawek, czerwone mięso gotowane lub gotowane, 
makaron z czerwonymi sosami, grillowane hamburgery i różne kiełbasy.

Alfega Red | 750ml Domaine Hatzimichalis 

Wino Czerwone Wytrawne.......................................................................... 18.00 €



 WINNICA - SOKOS

W pobliżu mitycznych Teb oraz masywu  Kithairony, w odległości zaledwie 180 km od 
Kameny Vourli, znajduje się winnica Sokos.

Na wysokości 400 metrów i na powierzchni 5000 akrów ulokowane są  winnice uprawiane 
od lat z miłością i troską.

Klimat regionu jest umiarkowany z ciepłymi i wilgotnymi latami oraz  mroźnymi zimami. 
Najlepsze uprawy uzyskuje się na obrzeżach Kithairon, gdzie winorośl jest sucha i ma 

niewielki plon..

Odwiedź  winnicę
Winnicę i winiarnie odwiedzają miłośnicy wina i wszyscy, którzy chcą poznać świat wina. Wizyta obejmuje 
krótką wycieczkę po winnicy, oprowadzanie po obszarach produkcji, butelkowania i starzenia. Odwiedzający 

ma okazję skosztować win z posiadłości. Aby zarezerwować wycieczkę i degustację wina, zadzwoń
+30 2263062759



Biało- złoty kolor, wysoka przejrzystość, słodkie aromaty, zrównoważony smak z aromatami 
wiosennych owoców (banany, melon), przyjemny, półsłodki posmak

AKOMPANIAMENT: Idealne do letnich dań, sałat z owocami, grillowanych ryb i owoców morza 

MAGIS BIAŁE 750ml

Półsłodkie Białe Wino.................................................................................... 8.00 €

Rubinowy kolor, niska klarowność, lśniący wygląd, szlachetny bukiet aromatów, zrównoważony 
smak z elementami suszonych owoców i orzechów, pełne, lekko tłuste, z wyważonym półsłodkim 
posmakiem.

AKOMPANIAMENT: Owoce i letnie sałatki, deska serów

MAGIS CZERWONE  750ml 

Półsłodkie Czerwone Wino ............................................................................ 8.00 €

Złoto-zielona barwa, o mocnej klarowności i jasnym wyglądzie, intensywnych i zaskakujących 
owocowych aromatach (brzoskwinia, kilka pomarańczy), zrównoważony smak o wysokiej 
kwasowości i świeżości, bogaty w treści, lekko oleisty, z długotrwałym posmakiem wiosennych 
owoców.

AKOMPANIAMENT: Owoce morza, białe mięsa, ryby i makarony 

MALAGOUSIA BIAŁE 750ml

Wytrawne Białe Wino ................................................................................. 16.00 €

Mimo, że winogrona mają czerwonawą skórkę, wino, które powstaje ma intensywną jasnozieloną 
barwę, silną klarowność, z charakterystycznymi intensywnymi aromatami (mięta, cytryna), 
przyjemną kwaskowatość, jest pełne świeżości i posmak wczesnych cytrusów długo się utrzymuje.

AKOMPANIAMENT: Owoce morza i świeże sałaty

MOSCHOFILERO BIAŁE 750ml

Wytrawne Białe Wino ................................................................................ 15.00 €



dla dwoch osób ............. 10.00 €

dla czterech osób........... 20.00 €

PÓŁMISEK SERÓW 

dla dwoch osób ............. 21.00 €

RÓŻNORODNE OWOCE MORZA

dla dwoch osób ............. 19.00 €

RÓŻNORODNE MIĘSA



Powyższe ceny zawierają wszystkie obowiązujące podatki
Podane ceny są w Euro

Manager rynku: Anastasios Gkionis



 www.hotelsissy.gr 

@hotelsissy


