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Σας καλωσορίζουµε στο εστιατόριο του οινοποιείου µας 

Κάθε επίσκεψη στο Κτήµα Γράµψα είναι µια εµπειρία γευσιγνωσίας και 
µια µύηση στον συναρπαστικό κόσµο του σύγχρονου οινικού πολιτισµού!

Η λίστα µας φτιαγµένη µε αγάπη θα σας ξεναγήσει στις γευσεις των 
δικών µας κρασιων καθως και παραγωγων της υπολοιπης Ζακυνθου.

Θα µοιραστούµε µαζί σας Αγαπηµένες ετικέτες απο Έλληνες 
παραγωγούς αλλά και σπάνιες ετικέτες από όλο τον κόσµο.

Καλή σας Απόλαυση!

Welcome to the restaurant of our winery

Every visit to Grampsa Estate is a tasting experience and an introduction 
to the fascinating world of modern wine culture!

Our list, made with love will guide you to the flavors of our wine

producers of the rest of Zakynthos.

We will share with you Favorite labels from Greek producers

but also rare labels from around the world.

Enjoy!



Our Wines

Λευκά Κρασιά
WHITE WINES

ALLEGRO
Grampsas Winery - P.G.I. Zakynthos / 85% Skiadopoulo - 15% Moschatella

The nose shows a striking combination of citrus fruits, flowers, pear and green apple.
Στην μύτη ένας εντυπωσιακός συνδυασμός από εσπεριδοειδή φρούτα, λουλούδια, αχλάδι και πράσινο μήλο.

21 €

NOVITA
Grampsas Winery - P.G.I. Zakynthos / 100% Goustolidi

Intense Aromas of lemon blossom, citrus fruits, bergamot, lime and jasmine.
Έντονα αρώματα από άνθος λεμονιού, εσπεριδοειδή, περγαμοντο, μοσχολέμονο και γιασεμί.

26 €

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - PAVLOS
Grampsas Winery - P.G.I. Zakynthos / 100% Pavlos

The nose shows a striking combination of Tropic fruits, Passion fruit, mango, pineapple, Fresh grass and peach.
Η μύτη δείχνει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό τροπικών φρούτων, λωτού, μάνγκο, ανανά, και βοτανικότητα.

29 €

VERDEA
Grampsas Winery - P.G.I. Verdea - A.O.T Zakynthos / The traditional Wine of Zakynthos

Explosive Aromas of caramelized white flesh fruits, Toasted Bread, Vanilla, pepper, ginger and full of spicy notes. 
Εκρηκτικά αρώματα από καραμελωμένα Λευκόσαρκα φρούτα, φρυγανισμένο ψωμί, βανίλια, πιπέρι, τζίντζερ, 

μπαχαρικά και πικάντικες νότες.
35 €

ΓΟΥΣΤΟΛΙ∆Ι ‘V’ - GOUSTOLIDI ‘V’ 2018
Grampsas Winery P.G.I. Zakynthos / 100% Goustolidi 6 months OAK (700 bottles)

Aromas of ripe peach, tropical fruit such as pineapple and hints of lemon. Aromas of butter, bread and caramel follow.
Αρώματα ώριμου ροδάκινου, πεπονιού, πράσινου μήλου, τροπικών φρούτων όπως και ανανάς καθώς και νύξεις 

λεμονιού. Αρώματα βουτύρου και ψωμιού συμπληρώνουν το αρωματικό προφίλ.
58 €

NOVITA 2015
Grampsas Winery P.G.I. Zakynthos / 100% Goustolidi

Aromas of kernels and tropical fruit, white flowers and herbs in application of vanilla, butter and nuts.
Αρώματα πυρηνόκαρπων και τροπικών φρούτων, λευκών λουλουδιών και βοτάνων σε φόντο βανίλιας, βουτύρου και 

ξηρών καρπών.
60 €

RARO
Grampsas Winery P.G.I. Zakynthos / The best Blend of The Winery (300 Bottles)

The nose shows a striking combination of citrus and honeysuckle along crushed rocks nuance.
Στη μύτη ένας εντυπωσιακός συνδυασμός από εσπεριδοειδή φρούτα, αγιόκλημα μαζί με ορυκτές νύξεις.

70 €

VERDEA TRADITIONNELLE
Grampsas Estate - A.O.T  Verdea P.G.I Zakynthos / Zakynthian Varieties

Ripe yellow fruits and citrus, with the latter being issued and baked, with a rich floral resonance of aged flowers. Extra 
spicy environment with ginger, while honeysuckle and lemongrass surround with a distinctive but desirable, botanical 

dimension, where lime zest agrees with its obol.
΄Ώριμα κίτρινα φρούτα και εσπεριδοειδή, με τα τελευταία να εκδίδονται και φουρνιστά, με πλούσια ανθική αντήχηση 
γερασμένων λουλουδιών. Extra spicy περιβάλλον με πιπερόριζα, ενώ μελισσόχορτο και lemongrass περιστοιχίζουν με 

μιά ιδιάζουσα πλην επιθυμητή, βοτανική διάσταση, όπου ξύσμα από lime συγκαταθέτει τον οβολό του.
49 €
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Ροζέ Κρασιά
ROSE WINES

THE SUN ROSE
Grampsas Winery - P.G.I. Zakynthos / 100% Augoustiatis

Intense And fresh on the nose with aromas of roses, strawberry, raspberry, cherry, candy, brioche and flowers.
Έντονα και φρέσκα αρώματα τριαντάφυλλου, φράουλας, βατόμουρου, κερασιού, καραμέλας, ζύμης και λουλουδιών.

29 €

OINOCENCE
Grampsas Winery P.G.I. Zakynthos - Semi Sweet / 100% Augoustiatis

Fresh and fruity nose with aromas of citrus blossoms, peach, orange and red fruits.
Φρούτο και μια αίσθηση φρεσκάδας στην μύτη, αρώματα από εσπεριδοειδή, ροδάκινο, πορτοκάλι, και κόκκινα φρούτα. 

25 €

GRAMPSAS GRAND ROSE
Grampsas Winery - P.G.I Zakynthos / 90% Augoustiatis 10% Robola

Complex nose with aromas of mango and pear. Grampsas Grand Rose is a rich and full wine, balanced with 
mild acidity which gives way to a noble finish with the aroma of white flowers such as chamomiles, pears, 

pineapple and tannins stand out.
Σύνθετη μύτη με αρώματα μάνγκο και αχλαδιών. Το Grand Rose είναι ένα πλούσιο και γεμάτο κρασί, ισορροπημένο με 

απαλή οξύτητα η οποία δίνει τη θέση της σε ευγενές φινίρισμα με άρωμα λευκών λουλουδιών όπως χαμομήλια, 
αχλάδια, ανανά και με τις τανίνες να ξεχωρίζουν. 

50 €

Κόκκινα Κρασιά
RED WINES

ALLEGRO
Grampsas Winery - P.G.I. Zakynthos / 100% Fresh  Augoustiatis

Allegro is described as a refreshing red with low tannins and bright acidity. Juicy strawberry and raspberry 
fruit aromas are the hallmark of these wine.

Το Allegro περιγράφεται ως ένα δροσιστικό κόκκινο με χαμηλές τανίνες και έντονη οξύτητα. Τα ζουμερά αρώματα 
φρούτων φράουλας και βατόμουρου είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των κρασιών.

26 €

ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - AT THE ROOT OF THE MOUNTAIN
Grampsas Winery (Selected Vineyards) - P.G.I. Zakynthos / 100% Augoustiatis

Intense nose with dense fruit. Cherry, dried fruit, cherry jam and raspberry. Notes of clove, vanilla and pepper. 
As time goes on in the glass, chocolate couverture, tobacco and mushroom aromas make their appearance.

Μύτη έντονη με το πυκνό φρούτο να κυριαρχεί. Βύσσινο, αποξηραμένα φρούτα, μαρμελάδα κεράσι και βατόμουρο. 
Νότες από γαρύφαλλο, βανίλια και πιπέρι. Όσο περνάει η ώρα στο ποτήρι, κάνουν την εμφάνισή τους αρώματα 

σοκολάτα κουβερτούρα, καπνός και μανιτάρι. 
38 €

ΗΛΙΟΥ ΦΩΣ - THE LIGHT OF THE SUN
Grampsas Winery (Selected Vineyards) - P.G.I. Zakynthos / Naturally Sweet Sun Dried Grapes 100% Augoustiatis

Intense nose with dense fruit such as cherry and raspberry jam, framed by sweet spices such as cinnamon, 
vanilla and cloves. Candy milk additions complete the aromatic bouquet.

Έντονη μύτη με πυκνό φρούτο όπως κεράσι και βατόμουρο μαρμελάδα, πλαισιωμένο από γλυκά μπαχαρικά όπως 
κανέλα, βανίλια και γαρύφαλλο. Νύξεις καραμέλας γάλακτος συμπληρώνουν το αρωματικό μπουκέτο.

35 €

NEFELI (RESERVE OLD VINS)
Grampsas Winery (Selected Vineyards) - P.G.I. Zakynthos / 100% Augoustiatis (1000 bottles)

A wine from the best vineyards of the winery matured in the premium collection French oak barrels. Aromas 
of jam red and black fruits, sun-dried tomato, mushroom, black pepper and spicy notes. Oregano and violets 

are wrapped around a core of dark cherries, green pepper and espresso roast.
Ένα σαγηνευτικό κρασί με πληθώρα αρωμάτων. Ρίγανη και βιολέτες τυλιγμένες γύρω από τον πυρήνα μαύρων 

κερασιών, πράσινου πιπεριού και καβουρδισμένου εσπρέσο. 
100 €
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Λευκά Κρασιά
WHITE WINES

MAKRIPODIA
Kefalinos Wines - P.G.I. Zakynthos / 100% Makripodia

The nose shows a striking combination of citrus and honeysuckle along crushed rocks nuance.
Στη μύτη ένας εντυπωσιακός συνδυασμός από εσπεριδοειδή φρούτα, αγιόκλημα μαζί με ορυκτές νύξεις.

30 €

SEVASTI
Loutas Wines - P.G.I. Zakynthos / 100% Pavlos

Aroma of matured fruit such as pear, mango and citrus.
Αρώματα ώριμων φρούτων, όπως αχλάδι, μάνγκο και κίτρο.

20 €

GOUSTOLIDI
Oenolpi Winery - P.G.I. Zakynthos / 100% Goustolidi

Explosive aromas of grapes and citrus fruit. 
Εκρηκτικά αρώματα σταφυλιού και εσπεριδοειδών.

25 €

Ροζέ Κρασιά
ROSE WINES

ZEFYROS
Goumas Estate - P.G.I. Zakynthos / 100% Augoustiatis

Fruity aroma of rasberry, honey and fresh rose flowers.
Φρουτώδες άρωμα από βατόμουρο, μέλι και φρέσκα άνθη τριαντάφυλλου.

33 €

Wines From The Rest Of Zakynthos
Κρασιά από την υπόλοιπη 

Ζ ά κ υνθο

ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - AT THE ROOT OF THE MOUNTAIN 
ΕΣΟ∆ΕΙΑ / VINTAGE 2012

Grampsas Winery (Selected Vineyards) - P.G.I. Zakynthos / 100% Augoustiatis

Attractive bouquet with red currant, strawberry, crushed stone and subtle graphite aromas.
Ελκυστικό μπουκέτο με κόκκινη σταφίδα, φράουλα, θρυμματισμένη πέτρα και διακριτικά αρώματα γραφίτη.

190 €

NATURAL & VEGAN WINES

For older vintages, ask us about their availability.

BARBA TASSOS NATURAL RED
Grampsas Winery (Selected Vineyards) - P.G.I. Zakynthos / 100% Augoustiatis

A wine from the best vineyards of the winery matured in the premium collection French oak barrels. Aromas 
of jam red and black fruits, sun-dried tomato, mushroom, black pepper and spicy notes.Oregano and violets 

are wrapped around a core of dark cherries, green pepper and espresso roast.
Ένα σαγηνευτικό κρασί με πληθώρα αρωμάτων. Ρίγανη και βιολέτες τυλιγμένες γύρω από τον πυρήνα μαύρων 

κερασιών, πράσινου πιπεριού και καβουρδισμένου εσπρέσο.
77 €



Wines From The Rest Of Greece

Κρασιά από την υπόλοιπη 

Λευκά Κρασιά
WHITE WINES

MOSCHOFILERO
Bosinakis Wines - P.D.O Mantinia / 100% Moschofilero

This is one of the rare cases of wild Moschofileros fermentation. The intense aromas of rose, jasmine and 
sweet lemon blend harmoniously with the aromas of butter that emerge from the barrels and the agitation of 

the wine sludge during vinification.
Πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις άγριας ζύμωσης Μοσχοφίλερου. Τα έντονα αρώματα από τριαντάφυλλο, 
γιασεμί και γλυκολέμονο δένουν αρμονικά με τα αρώματα βουτύρου που αναδύονται από τα βαρέλια και από την ανάδευση 

των οινολασπών κατά την οινοποίηση. Αξιοσημείωτη είναι είναι και η οξύτητα του.
40 €

MALAGOUSIA
Gkirlemis Estate / 100% Malagousia

Aroma of matured fruit such as pear, mango and citrus.
Αρώματα ώριμων φρούτων, οπως αχλάδι, μανγκο και κιτρο.

50 €

WILD PATHS
Εstate Gentilini - P.D.O. Kefalonia / 100% Robola

Complex aromatic profile with citrus, flowers and stone fruits like apricot.
Σύνθετο αρωματικό προφίλ με εσπεριδοειδή, λουλούδια και πέτρινα φρούτα όπως βερίκοκο.

65 €

ECLECTIQUE
Skouras Estate  - Region Nemea / 100% Viognier

On the nose it has great complexity and elegance expressing the varietal character. Highlights aromas of ripe 
peach, orange blossom and citrus peel along with tropical fruits.

Στη μύτη έχει μεγάλη πολυπλοκότητα και κομψότητα εκφράζοντας τον ποικιλιακό χαρακτήρα. Αναδεικνύει αρώματα 
ώριμου ροδάκινου, ανθέων πορτοκαλιού και φλούδας εσπεριδοειδών μαζί με τροπικά φρούτα.

60 €

NATURAL ORANGE
Anatolikos Winery - Region Thraki / 80% Assyrtiko 20% Malagousia

Εarthy and complex with aromas of nuts such as walnuts and roasted almonds, dried fruits, citrus jams, acacia 
honey, tea and spices.

Γήινο και πολύπλοκο με αρώματα ξηρών καρπών όπως καρύδι και καβουρδισμένα αμύγδαλα, αποξηραμένα φρούτα, 
μαρμελάδες από εσπεριδοειδή, μέλι ακακίας, τσάι και μπαχαρικά.

80 €

Ε λ λ άδα

Ερυθρά Κρασιά
RED WINES

AVGOUSTIATIS 2011
Solomos Winery -  P.G.I. Zakynthos / 100% Augoustiatis

Aromas of red fruit and herbs mingled with notes of vanilla.
Αρώματα κόκκινων φρούτων, φραγκοστάφυλου και μπαχαρικών ξεπροβάλλουν μαζί με νότες βανίλιας.

35 €

FEGKARIA
Zakinthinos Ampelonas - P.G.I. Zakynthos / 100% Augoustiatis

Aromas of red fruit and herbs mingled with notes of vanilla, cedar and milk chocolate.
Αρώματα κόκκινων φρούτων, φραγκοστάφυλου και μπαχαρικών ξεπροβάλλουν μαζί με νότες βανίλιας, κέδρου και 

σοκολάτας γάλακτος.
33 €

NOVUS
Korgianitis Winery - Region Zakynthos / 80% Augoustiatis 20% Moschato Amvourgou

Aromas of red fruit and herbs mingled with notes of vanilla.
Αρώματα κόκκινων φρούτων, φραγκοστάφυλου και μπαχαρικών ξεπροβάλλουν μαζί με νότες βανίλιας

25 €



PURE
Volcanic Slopes Estate - P.D.O Santorini / 100% Assyrtiko

Strong aromas of lemon, citrus and exotic fruits. Mouth full, balanced and at the same time exuberant, with 
metallicity and long aftertaste.

Έντονα αρώματα λεμονιού, εσπεριδοειδών και εξωτικών φρούτων. Στόμα γεμάτο, ισορροπημένο και ταυτόχρονα 
πληθωρικό, με μεταλλικότητα και μακρά επίγευση.

120 €

VENETSANOS NYCHTERI 
Venetsanos Estate - P.D.O Santorini / 100% Assyrtiko

On the nose, it has just begun to 'manifest', with aromas of ripe citrus fruits such as grapefruit, peel and citrus 
jam, with hints of herbs, minerals and vanilla in the background. The mouth is full, with high acidity, subtle 

flavors from the barrel, minerality and a lemony aftertaste that stays for a long time.
Στην μύτη, μόλις έχει αρχίσει να ‘εκδηλώνεται’, με αρώματα ώριμων εσπεριδοειδών όπως γκρέιπφρουτ, φλουδών και 
μαρμελάδας εσπεριδοειδών, με νύξεις βοτάνων, ορυκτών και βανίλιας σε δεύτερο πλάνο. Στο στόμα είναι γεμάτο, με 
υψηλή οξύτητα, διακριτικές γεύσεις από το βαρέλι, ορυκτότητα και μία λεμονάτη επίγευση που μένει για πολύ ώρα.

77 €

THALASSITIS SUBMERGED 2016
Gaia Winery - P.D.O Santorini / 100% assyrtiko

Thalassitis Submerged is a 100% Assyrtiko wine immersed in the Aegean Sea for 5 whole years. The wine has 
a smoky flavor dimension to hydrocarbon note. The flavor has softened dramatically citing a sophisticated 

wine while the color still shows a deceptive youth while each oxidation dimension is totally absent.
Ο Θαλασσίτης Submerged είναι ένα κρασί 100% Ασύρτικο βυθισμένος στα ανοιχτά του Αιγαίου πελάγους για 5 
ολόκληρα χρόνια. Το κρασί έχει διάσταση καπνιστής γεύσης σε νότα υδρογονάνθρακα. Η γεύση έχει μαλακώσει 
δραματικά αναφέροντας ένα εκλεπτυσμένο κρασί, ενώ το χρώμα δείχνει ακόμα μια παραπλανητική νεότητα ενώ 

κάθε διάσταση οξείδωσης απουσιάζει εντελώς.
450 €
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Ροζέ Κρασιά
ROSE WINES

LIMNIO
Gkirlemis - Region Phdiotida / 100% Limnio

Dominant notes of ripe stone cherries and strawberries,
Κυρίαρχες νότες από ώριμα πετροκέρασα και φράουλες.

39 €

SILPHIUM LIMITED CUVEE
Gofas Estate - P.G.I Nemea / 85% Agiorgitiko / 15% Syrah

Complex nose with aromas of mango and pear. Silphium is a rich and full of wine, balanced with mild 
acidity which gives way to a noble finish with the aroma of white flowers such as chamomiles, pears, 

pineapple and tannins stand out.
Σύνθετη μύτη με αρώματα μάνγκο και αχλαδιών. Το Silphium είναι ένα πλούσιο και γεμάτο κρασί, ισορροπημένο 

με απαλή οξύτητα η οποία δίνει τη θέση της σε ευγενές φινίρισμα με άρωμα λευκών λουλουδιών όπως 
χαμομήλια, αχλάδια, ανανά και με τις τανίνες να ξεχωρίζουν.

90 €

Κόκκινα Κρασιά
RED WINES

NAOUSA DALAMARA
Dalamaras Estate - Region Naousa / 100% Xinomavro

Ripe plum to have the first word and the typical Xinomavro tomato pulp to follow. Black cherry and 
raspberry are combined with cinnamon and allspice.

Ώριμο δαμάσκηνο να έχει τον πρώτο λόγο και τον τυπικό πελτέ ντομάτας του Ξινόμαυρου να ακολουθεί. 
Μαύρο κεράσι και βατόμουρο συνδυάζονται με κανέλα και μπαχάρι

70 €



ROUSSAS BIO
Roussas Estate - Region Thessalia / 100% Cabernet Sauvignon

Aromas of jam, plum, notes of caramel butter and coffee.
Αρώματα μαρμελάδας, δαμάσκηνου, νότες καραμέλας και καφέ.

49 €

TESSERA (4)
Aivalis Estate - P.D.O Nemea / 100% Agiorgitiko

The 4, as its name suggests, is produced from a four-acre vineyard aged 150 years. Very rich and concentrat-
ed, with aromas of black fruit, ink and black truffle. Complex with strong structure and strong aftertaste.

Το 4 όπως λέει και τ’ όνομά του παράγεται από ένα αμπελώνα τεσσάρων στρεμμάτων ηλικίας 150 ετών
Πολύ πλούσιο και συμπυκνωμένο, με αρώματα μαύρου φρούτου, μελανιού και μαύρης τρούφας. Πολύπλοκο με 

ισχυρή δομή και με έντονη επίγευση.
180 €

METH’IMON BIO
Dougos Estate - P.G.I Thessalia / 100% Limniona

On the nose, it is rich in aromas, offering roses, notes of violet and spices, dark cherries and botanical 
tones, which are intricate with earthy hints.

Στη μύτη, είναι αρωματικά πλούσιο, προσφέροντας τριαντάφυλλα, νότες βιολέτας και μπαχαρικά, σκούρα 
κεράσια και βοτανικούς τόνους, τα οποία περιπλέκονται με γήινες νύξεις.

65 €



Sparkling Wines
Αφρώδεις Οίνοι

PELEANO WHITE
250ml

Pleasant aromas of white flowers and lime.
Eυχάριστα αρώματα λευκών ανθών και lime.

10 €

PELEANO ROSE
250ml

Aromas of rose and citrus.
Aρώματα τριαντάφυλλου και εσπεριδοειδών.

10 €

MOSCATO D’ASTI
Flower and citrus aromas.

Αρώματα ανθέων και εσπεριδοειδών.
28 €

PROSECCO ROSE BIO
CasteLMare - Region Italy - Glera, Pinot Noir

Fresh aromas and refreshing feeling.
Φρέσκα αρώματα και δροσιστική αίσθηση.

30 €

KARANIKA BRUT CUVEE SPECIALE
Karanikas Estate / Xinomavro 

Elegant, elegant nose with strong elements of vegetation and some hints of toasted bread, pastries and nuts.
Κομψή, φινετσάτη μύτη με έντονα στοιχεία φυτικότητας και κάποιες νύξεις φρυγανισμένου ψωμιού, ζυμών και 

ξηρών καρπών.
50 €

PROSECCO WHITE BIO
CasteLMare - Region Italy

Fresh aromas and refreshing feeling.
Φρέσκα αρώματα και δροσιστική αίσθηση.

30 €

Champagnes
Σαμπάνιες

VEUVE CLICQUOT BRUT
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 

Intense aromas of fruits like peach, pear, mirabelle plum, vanilla and brioche.
Έντονα αρώματα φρούτων όπως ροδάκινο, αχλάδι, βανίλια και φρυγανισμένο ψωμί.

120 €

VEUVE CLICQUOT ROSE 
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 

Intense fresh red fruits, biscuity notes of dried fruits and viennese pastries.
Έντονα αρώματα κόκκινων φρούτων και νότες από αποξηραμένα φρούτα.

160 €

DOM PERIGNON BRUT VINTAGE
Pinot Noir, Chardonnay  

Aromas of ripe fruit, tobacco, honey and biscuit.
Έντονα αρώματα κόκκινων ώριμων φρούτων, καπνού, μελιού και μπισκότου.

350 €



Sommelier’s

EACH WINE IS POURED AT 75ML.

GRAMPSAS WINES
6 Different Wines From The Winery

35 € (Minimum 2 persons)

VERDEA TASTING
5 Different types of the traditional wine of Zakynthos VERDEA

50 € (Minimum 2 persons) 

LIMITED EDITION WINES 
5 different Wines

90€ / person (Minimum 2 persons)

BUBBLES TASTING
4 different Sparkling Wines Method di Traditional

 (1 Sparkling From Greece, 1 Cava From Spain, 1 Franciacorta From Italy, 
1 Champagne From France) 

100 € / person (Minimum 4 persons)



nothing but 
great drops

FOLLOW US

Αγορανομικός Υπεύθυνος
Αναστάσιος Γράμψας


