
Grieks Restaurant

rhodosrrhodoshodos

Rhodos Zierikzee
Korte Groendal 6
4301 CJ Zierikzee
T. 0111 - 420198

www.rhodosinzierikzee.nl

Rhodos  Goes
Wijngaardstraat 49

4461 DB Goes
T. 0113 - 211875

www.rhodosingoes.nl

W I J N K A A R T



RODE WIJNEN
NAOUSSA BOUTARI (XYNOMAVRO)/BOUTARI 
WINERY
Een droge rode wijn uit het noorden van Griekenland(Naoussa), 
gemaakt van de druiven soort Xynomavro. Een dieprode kleur en 
zeer volle smaak. Uitstekend bij gegrilde vleesgerechten.

per fles 21.50/per glas 4.50

BOUTARIS MERLOT/BOUTARI WINERY
Indrukwekkende dieprode kleur en intense geur van rood fruit, 
gedomineerd door aardbei en braam en zoete specerijen zoals 
vanille en kaneel. Zeer goede structuur, balans, vet en uitstekende 
nasmaak.Het is perfect voltooid met rood en wit vlees, pasta's, 
salades en oude kazen.

per fles 23.50/per glas 4.80

AXIA(SYRAH EN XYNOMAVRO)/ALPHA ESTATE
Droge rode wijn. Complex bouquet van vanille, peper en kruidnagel, 
met hints van rijpe bramen. Vol met vanille aroma's, ronde tannines, 
mooie balans tussen de zuren en houttonen. Lange afdronk met 
intense kweepeer aroma's. Uitstekend met rood vlees (gebakken, 
gestoofd of gegrild) en bij stevige kazen.

per fles 24.50/per glas 5.00

NEMEA RESERVE(AGIORGITIKO)/PALIVOS 
ESTATE
Gemaakt van de in deze streek bekende Agiorgitiko druif. (spreek uit 
aajorgietiko) Rood fruit, zachte tannines, beetje vanille van het hout, 
mooie kruidige aanzet en een zachte afdronk. Prima begeleider van 
gerechten met lamsvlees.

per fles 26.00

LION D'OR(CABERNET)/ESTATE NICO LAZARIDIS
Karakteristieke rode wijn van Nico Lazaridi uit Macedonië met een 
levendige rode kleur en aromas van zwarte bessen en kersen. De 
wijn heeft een rijke volle smaak van volop rijp fruit. Ideale begeleider 
van rood vlees met pittige sauzen en krachtige kazen.

per fles 27.00/per glas 5.20

GRANDE RESERVE(XYNOMAVRO)/BOUTARI 
WINERY
Een van de beroemdste wijnen van het wijn huis Boutaris. Deze wijn 
wordt gemaakt van de druivensoort Xynomavro afkomstig uit Noord-
Griekenland(Naoussa). Wijn met een fruitige geur, zeer volle smaak 
en een krachtige afdronk. De rijping is 2 jaar in Franse eikenhouten 
vaten en nog 2 jaar in de fles. Heerlijk in combinatie met wild en rode 
vleesgerechten. 

Prijs per fles 32.00 

WITTE WIJNEN
MOSCHOFILERO BOUTARI(MOSCHOFILERO)/
BOUTARIS WINERY
Van deze druivensoort is deze wijn veruit de bekendste. Het is 
een droge witte wijn afkomstig uit mantineia in Peloponessos.  
Deze wijn heeft een sterke variatie van aroma's, bestaande uit 
bloemen, ananas en citrusvruchten. Een heerlijke wijn met een 
lange aromatische nasmaak. Goede begeleider van voorgerechten, 
visschotels, gevogelte en salades.

per fles 22.00/per glas 4.70

PORTO CARRAS ASSYRTIKO(ASSYRTIKO)-BIO/
DOMAINE PORTO CARRAS 
Heldere blonde kleur, aroma's van citrus, gebakken fruit en 
geroosterde noten. Veroudering door fermentatie en rijpen gedurende 
zes maanden in Franse eiken vaten. Uitstekend te combineren met 
visgerechten.

per fles 23.50

LION D'OR(CHARDONNAY)/ESTATE NICO 
LAZARIDIS
Een droge witte wijn met een heldere, briljante geel-groene kleur, 
fruitige dat de knapperigheid van citrus, meloen en ananas met zich 
meebrengt. Rijk en charmant, goed evenwichtig en aangenaam 
frisse smaak. Heerlijk in combinatie met varkensvlees vette vis zo 
als zalm tonijn etc. en vegetarische gerechten.

per fles 25.00/per glas 5.00

SAMAROPETRA(SAUVIGNON BLANC)/KIR YIANNI 
ESTATE
Droge witte wijn. De neus wordt gedomineerd door aroma's van vers 
gemaaid gras, groene peper, kiwi en citrus, typisch voor een groene 
Sauvignon Blanc met een fris karakter. Roditis voegt exotisch fruit 
aroma's toe en structuur en knijperigheid in de mond, de intense 
aroma's ondersteunend, leidend tot een lange intense afdronk. 
Uitstekend te combineren met  salades, koude vis voorgerechten zo 
als gerokte zalm of u kunt de wijn zo als aperitief genieten.

per fles 27.50

MALAGOUZIA(MALAGOUZIA)/GEROVASILEIOU 
ESTATE
De witte malagouzia genoemd naar de gelijkmatige druif is bijna niet 
aan te  slepen. De vraag naar deze, naar tropisch fruit, geurende 
frisse wijn met tonen van grapefruit en manderijn doet soms aan een 
Sauvignon Blanc, of nog meer, naar een Gruner Veltliner denken, 
maar is het niet. De wijn kreeg 3 maanden houtrijping mee. Heerlijk 
als begeleider van zeevruchten, vis of als zomerse wijn op een 
zonnig terras.

per fles 33.90

ROSE WIJN
AKAKIES(XYNOMAVRO)/KIR YIANNI ESTATE 
Droge rosé wijn. Heldere roze kleur. De typische aroma's van rijpe 
aardbeien en kersen van Xinomavro sluiten harmonieus aan bij 
de tonen van rozenblaadjes. In de mond balanceert de krachtige 
zuurgraad met de aromatische intensiteit en houdt aan in een lange, 
smaakvolle afdronk. Een geweldige rose die bij veel gerechten uit de 
Mediterrane keuken past.

per fles 21.50/per glas 4.70

MOUSSEREND WIJN 
YLIANA(MALAGOUZIA, ASSYRTIKO, LIMNIO)-BIO/
DOMAIN PORTO KARRAS
Heldere strogele kleur met fijne bubbels. Reinig citrusaroma's 
vergezeld van hints van gist. Fijn in de mond met knapperige 
zuurgraad en aangename afdronk. Goede begeleider van 
visgerechten en kaassoorten.

per fles 32.50

WIST U DAT ...
Moderne Griekse wijnen het tijdens internationale, objectieve 
en anonieme wijnproeverijen het  nu al vijf keer beter doen 
dan de wereldbekende concurrerende  wijnen? De Grieken 
hun authentieke druiven gebruiken (meer dan 300 soorten en 
3000 jaar oud) zoals de malagouziá, assyrtiko, moschofilero 
en agiorgirtiko? Sommige Griekse wijnmakers wat Franse of 
Italiaanse wijnranken in hun assortiment hebben, maar wel 
op Griekse grond en klimaat gerijpt zijn?

HUISWIJNEN   

   Per glas  Per karaf 0,5 liter

Huiswijn rood  3.90  11.40
Huiswijn wit  3.90  11.40
Retsina   3.60  11.40
Imiglykos rood  3.90  11.60
Imiglykos wit  3.90  11.60
Rosé   3.90  11.60
Samos   4.00  12.00
Mavrodafni  4.00  12.00


