Şarap seçimimizdeki gelişim devam etmekte ve şu anda da şarap dünyası genelinde, şarap
yapımı ustalığında etkileyici ilerlemeyi yansıtmaktadır.
Çokça, Avrupa’nın geleneksel bölgelerinden seçimimizi yaparken, listemiz, aynı zamanda,
Kaliforniya’dan ve Güney yarım küreden yenilikçi şarap üreticilerini de kapsamaktadır. Her
şeyden önemli olan kriter ise, bu şarapların para hususunda iyi bir paha sergilediğidir.
Umarız, bizim bu şarapları listeye koyarken tattığımız keyif ve heyecan kadar, siz de
şarabınızı seçerken ve yudumlarken aynı keyfi ve heyecanı tadarsınız.
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ŞAMPANYA & KÖPÜKLÜ ŞARAPLAR
Mumm Cordon Rouge

400 TL

Mumm üzüm bağının bütün zenginliği ve güzelliği Cordon Rouge’da anlamını
bulmaktadır. Bu şampanya, 19.yüzyılın sonlarında, Legion d’Honneur’a hediye olarak
ünlü kırmızı kurdela ile süslenmiştir.

Moét & Chandon

500 TL

Damakta bıraktığı tad baştan çıkarıcı, zengin bir şekilde lezzetlidir ve
pürüzsüz cömertliğini, seçkinliğini, doluluğunu ve güzelliğini içine katan ve
şampanyanın gizemli dengesini ortaya çıkarmak için ihtiyatla tazeliğini devam ettiren
bir seçenektir.

Gremillet Brut, Selection

200 TL

Dolgun yapısı ve enfes meyve aromalarıyla güçlü bir şampanyadır.

Camille Saves Brut,

230 TL

Gövde şarabın ağızda bıraktığı ağırlık ve çekici meyvesiyle hafifçe ve
taze bir şampanyadır.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label

350 TL

Şampanyayı gövde ağırlığıyla tercih edenler için müthiş lezzetli ve
sıcacık bir şampanyadır.

Bollinger Special Cuvée Brut

380 TL

Saygıdeğer bir firmadan sek, dolgun yapılı ve yüksek kalitede bir şampanyadır.

Cuvée Dom Pérignon, Moёt et Chandon 1998/9

1000 TL

Tamamen lüks bir şişe için, bu şarap karşı koymak için zor bir seçimdir.
Muazzam üzüm bağlarından seçkin ve güzel meyveli kokuya sahip,
bisküvit kokulu karakteristiğe sahip bir şarap çeşididir.

Perrier Jouet 1992

460 TL

Çiçek aromalarıyla ve sıcacık zenginliğiyle mükemmel bir şarap mahsulüdür.

Joyeau de Chardonnay, Boizel 1989

875 TL

Önemsenmemiş bu firmadan en iyi bir küp. Bu Şampanya %100 Chardonnay
üzümünden yapılmıştır.Limon sarısı renginde ve henüz etkin bir şekilde rafine edilmiştir.

Martini Brut

150 TL

Chardonnay, Sauvignon Blanc, Prosecco ve İtalyan Riesling üzümleri ile harmanlanmış.Başlangıçta
yoğun olarak, armut, elma ve maya kokuları batiste ise taze yeşil elma kendinsini gösteren köpüklü
şaraptır.

İnci Damlası

75 TL

Özellikle İnci Damlası için hazırlanmış, seçilmiş bir beyaz şaraba karbon dioksit ekleyerek
üretilmektedir. Gayet aromatik, taze ve içmek için fazlasıyla tatmin edici.

Pembe Şampanya
Moet et Chandon Brut Rosé

450 TL

Vahşi çilek kokusu hakim olan canlı, etkileyici bir seçim.
Dolgun yapılı, lezzetli, ağızda bıraktığı iddalı meyveli tadı.

Billecart Salmon Rosé

470 TL

1818’de kurulmuş ufak bir aile şirketi olan bu üretici, şu anda
şarap yapım tekniklerinde en yeniliğe açık olanlardan.

Martini Rose

150 TL

Moscato Bianco ve Kuzey İtalya'da yetiştirilen, Brachetto, Malvasia üzümlerinden hazırlanmış köpüklü
şaraptır. Tatlı, aromatik, zarif ve dengeli bir içimi vardır.
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BEYAZ ŞARAPLAR
Burgonya Beyazı
Rully Blanc Vieilles Vignes en Truffiere-Vincent Girardin 2004

170 TL

Chardonnay üzümlerinden yapılmış taze bir dengeye sahip ağır, sek bir şaraptır.

Macon Fuissé Domaine de Fussiacus 2004/05

125 TL

Meyvenin olgunluğu ve harika sek Macon markası ile Jean-Paul Pacquet’ten
yuvarlaklığını almış bir şaraptır.

Puligny Montrachet, 1’er Cru “Les Combettes”, Etienne Sauzet 1999

700 TL

Karşılacağınız en kokulu lezzet şölenine sahip deneyimlerden biri.

Bölgesel Beyaz Fransız Şarapları
Champs du Moulin Colombard/Chardonnay, Côtes de Gascogne 2006

60 TL

Lezzet dolu turunçgillerden taze, sek, hafif bir şarap.

Les Perles Viognier VdP D’Oc 2006

120 TL

Kavun ve armut karakteristiğine sahip, asit dengesi yerinde, yumuşak bir bitirişe
sahip tamamen tropikal meyvelerle dolu orta yapılı bir şarap.

Loire Beyaz
Vouvray, Clos de Nouys Moelleux 2005

120 TL

Kireç taşı zengin topraklarda yetişmiş üzümlerden yapılan bu şarap, renk olarak soluktur.
Şeftali ve kayısı aromaları içermektedir.

Sancerre Vincent Delaporte 2006

140 TL

Yoğun lezzetli, yüksek aromalı sek bir şarap.

Alsace Beyaz
Gewurztraminer Rolly Gassman Rorschwihr 2004

175 TL

Tortul şekerleri ana özelliği olan hedonistik zenginliğiyle ünlü bir şaraptır.

Rhone Beyaz
Condrieu Les Ravines Robert Niero 2004

300 TL

Ele geçirilmesine asla izin verilmeyen meşe zenginliğiyle ve tazeliğiyle donatılmıştır.

Crozes Hermitage Cave de Tain 2006

130 TL

Taze, meyveli, asidik sek bir şaraptır.

İtalyan Beyaz Şarapları
Pinot Grigio Delle Terrazza della Luna 2005

75 TL

Yüksek rakımlı üzüm bağlarından mükemmel bir Pinot Grigio ve
elbette her Kasım fantastik Toreldego Novello.

Arneis Blange Ceretto 2003

160 TL

Elma ve armutun ağır bastığı meyveli bir kokuya sahiptir. Güzel ve hoş kokusu
ve aynı zamanda lezzeti, fermantasyon ile devam ettirilerek ufak bir miktarda
karbon dioksidi artırılır.

Soave Classico Pra 2006

115 TL

Dizginlenmiş, istikrarlı ve mükemmel dengesiyle cömert ve iyi özlüdür.
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Avustralya Beyaz
Marktree Semillon/Sauvignon/Chardonnay South East Australia 2006

65 TL

Zarif çiçek aromalı, orta yapılı, zengin meyve etkili ve uzun süren
seçkin bir bitiriş dengesine sahip taze, yeni bir şaraptır.

Fonty’s Pool Viognier Western Australia 2006

115 TL

Solgun anız, yoğun dirilik ve limon çiçeğinin, hanımelinin ve
hindistan cevizi/vanilla baharatının egzotik aromaları hakimdir.
Bisküvitimsi ekmeğin sıcaklığının ve tereyağlı pudingin gizli etkisi
sürüp gitmektedir. Ağızda bıraktığı tad, olgun meyveler, ısıtılmış kaju ve
tatlı baharata sahip dolgun bir yapı için ortancadır.

Howard Park Riesling Margaret River 2005

130 TL

Misket limonunun lezzeti ile alkolünü alan ve hoş, uzun ve
karıncalandırma hissi uyandıran bir bitirişe sahiptir.

Yeni Zelanda Beyaz

Catalina Sounds, Marlborough Sauvignon Blanc 2006

115 TL

Ustaca rafine henüz edilen dengeli, taze ve yeni bir şaraptır.

Cloudy Bay Chardonnay 2005

300 TL

Şaraphane olarak kült durumunda bir şeyler elde etmek için, bu çeşit, biraz şaşırtıcılık
barındıran güzelce yapılandırılmış bir damak tadına sahip orta yapılı, sek bir şaraptır.

Güney Afrika Beyaz

False Bay Sauvignon Blanc, Coastal/Western Cape 2007

75 TL

Bektaşi üzümü saflığı ve yeşilliğiyle birleştirilmiş şaşırtıcı bir duruluğa sahip.
Dayanılmaz bir şekilde ferahlatıcı.

Kaliforniya Beyaz
Shafer “Red Shoulder Ranch”, Chardonnay Napa Valley 2005

415 TL

Fıçıda fermente edilmiş dolgun yapılı bir şaraptır.

Cuvaison Chardonnay Napa Valley, Carneros 2005

215 TL

Napa Chardonnay üzümünden yapılmış mükemmel bir örnek.

Şili Beyaz
Valdivieso Chardonnay Lontue 2004

65 TL

Güney Amerika’nın en güzel şaraplarından biri olarak sınıflandırılmıştır.
Taze, yeni ve iyi dengelenmiş damak tadı, bitirişe doğru bitmek bilmeyen bir
meyve zenginliğine sahiptir.

Arjantin Beyaz
Premium Torrontes Alta Vista 2006

75 TL

Keskin çiçekli belirtiye sahip, lezzetli limon meyvesi damak tadı ile
yumuşak kremalı şeftali meyvesi ile dolu bir şaraptır.
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Türkiye Beyaz
Villa Doluca

45 TL

Doluca Beyaz, Semillon ve Sultaniye üzümlerinden üretilmektedir.

Doluca, Moskado

45 TL

Bu şarap, Misket üzümlerinden yapılmaktadır. Rengi yeşilimsi hafif sarıdır ve
gayet iyi bir uyuma sahiptir. Lezzetin tazeliğini ve yoğunluğunu sunması için biz,
size iki sene içerisinde Moskado tüketmenizi öneririz.

Kavaklıdere Selection

100 TL

Selection Beyaz Tokat ve Trakya’dan ayrı ayrı seçilmiş Narince ve Semillion ürünlerinden
üretilmektdir. Hoş lezzetleri barındıran canlı bir şaraptır.

Kavaklıdere, Narince

150 TL

Narince üzümleri, Yeşilırmak nehri boyunca üç farklı üzüm bağı bölgesinde
yani, Erbaa, Niksar ve Tokat’ta yetişmektedir. Aromasının güçlüğünden ve
iyi yapılandırılmış gövdesinden dolayı, meşe fıçılarında yıllanabilecek tek yerli beyaz şaraptır.

Sarafin, Sauvignon Blanc

100 TL

Canlı ve serinletici meyveli lezzetiyle SARAFIN Sauvignon Blanc, yeşil elmadan,
yeşil erikten taze yeşil şifalı otlara kadar uzanan aralıkta çeşitli lezzet şansı sunmaktadır.

Sarafin, Chardonnay

100 TL

Ilımlı karakterini koruması için, Chardonnay üzümleri, çok nazik bir şekilde ezilmektedir.
Normalde kırmızı şaraplar için uygulanan malolaktik fermentasyon,
şarapta tereyağımsı lezzetle sonuçlanan Chardonnay üzümlerine uygulanmıştır.

Kavaklıdere Çankaya

45 TL

Anadolu’daki dört farklı üzümün karışımını içeren Çankaya, açık renkli, seçkin,
dolgun yapılı ve çok yeni bir şaraptır.

Kavaklıdere Çankaya 37.5

25 TL

Çankaya; Tokat’ın Narince, Nevşehir’in Emir ve Denizli’nin Sultaniye üzümlerinden üretilen, meyve
aromalarıyla damakta kalıcı, dengeli ve yoğun bir şaraptır.

Karma, Chordannay Narince

90 TL

Denizli’de yetiştirilen, Fransa-Bourgogne kökenli, dünyada "Beyazların kraliçesi" olarak bilinen
Chardonnay asil üzümü ile Tokat yöresinde yetiştirilen ülkemizin en kaliteli yöresel üzüm türlerinden
biri olan Narince üzümü Karma Chardonnay Narince’de güçlerinin doruğuna ulaşıyor. Karma
Chardonnay Narince, güçlü, meyvemsi, damakta kalıcı ve kolay içimli yapısıyla mükemmel bir dengeye
ulaşıyor.

Kavaklıdere Angora

40 TL

Denizli yöresinde yetişen Sultaniye üzümünden üretilen Angora Beyaz, Sultaniye üzümünün kendine
özgü aromaları ile dikkat çekici, lezzetli, canlı ve dengeli bir beyaz şaraptır..

Doluca Antik

65 TL

Kapadokya yöresinin damakta kalıcı, güçlü ve diri şaraplar veren Emir üzümünden, adını narin
yapısından aldığı düşünülen, hoş aromalı Narince üzümünden ve yumuşak içimli, zarif aromalı şaraplar
veren Semillon üzümünden elde edilen Gövdeli ve güçlü bir şarap olan Antik Beyaz kavun, armut ve
füme aromalarını çağrıştırır.

Doluca Kav Narince

150 TL

Ülkemizin en kaliteli yöresel üzüm türlerinden biri olan hoş aromalı Narinceden elde edilen Kav
Narince, varietal özellikleri ön plana çıkaran üretim yöntemi sayesinde, beyaz şarapta arzulanan incelik
ve zerafetin yanı sıra, güçlü ve eskidikçe gelişebilen bir lezzet kazanır. Meyvemsi, güçlü ve gövdeli Kav
Narince, defne, limon çiçeği ve çam aromalarını çağrıştırır.

Kuzey Kıbrıs - Beyaz
Chateau St.Hilarion Levant Chardonnay

40 TL

Yerli beyaz üzümlerden seçilmiş ve St. Hilarion şaraphanesinde yapılmıştır. Kokusu hafiften aromatiktir
ve de şarap, duru olgunlukta, yumuşak meyva karakteristiğinde ve orta yapılıdır.
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ROZE ŞARAPLARI

Türkiye-Roze
Kavaklıdere Lal

45 TL

Yaşam tazeliğindeki çileğin ve dutun hafif ve meyveli belirtilerini taşıyan bu nar renkli
kırmızı şarap, Çalkarası üzüm çeşidinden yapılmaktadır.

Villa Doluca Rose

45 TL

Bu roze şarabı, ikisi de Ege Bölgesi’nin kuzey kısımlarında yetişmiş Fransız
“Grenache” ve yerli Karasakız cinslerinden yapılmaktadır. Meyvemsi ve tatmin edicidir.

Kuzey Kıbrıs - Roze
Chateau Cabernet Rose

40 TL

Bu şarap, %100 Cabernet Sauvignon üzümündendir. Yaz meyvelerinin karışımı ile ile birlikte
birçok roze çiçek yaprağı lezzeti sunmaktadır.
Terasta otururken ya da dünyanın öylece seyretmesini izlerken yudumlayabileceğiniz harika
bir şarap.

KIRMIZI ŞARAPLAR
Burgonya Kırmızı
Côte de Nuits
Gevrey-Chambertin “Clos de la Justice” Vallet Freres 2003

275 TL

Lezzetli meyvesi ve hatasız dengesiyle Gevrey köyünde nitelik kazandırılmış
lezzetli bir yumuşaklıkta ve olgunluktadır.

Ruchottes Chambertin Grand Cru Christopher Roumier 2000

275 TL

Menekşeyi anımsatan ipeksi bir şarap kokusuna sahip, meyvelerin mutlak
surette hassasiyetiyle dengesi oluşturulmuş zengin bir şaraptır.

Vosne Romanee David Duband 2000

325 TL

Sınıflara ve yıllara meydan okuyan, eksiksiz, hoş ve kompleks bir şaraptır.

Beaujolais Kırmızı
Fleurie, La Madone Georges Duboeuf 2006

130 TL

Fleurie, isminde olduğu gibi, taze, çiçekli ve güzel kokulu hissettirmelidir.
Hoş ahududu meyvesini içeren tipik bir şaraptır. Güvenilir bir üretici tarafından yapılmıştır.

Morgon Raousset, Chateau de Raousset 2002

165 TL

Olgun erik, kiraz, ve şeftali meyve aromalarının kokusunu hissettirmektedir.
Ağızda dolu dolu tad bırakmaktadır ve iyi bir firma yapılandırmasına sahiptir.

Bölgesel Fransız Kırmızısı
Domaine Berthoumieu Madiran Earl Didier Barre 2002
Yeni meşe fıçılarında bir yıl yıllanan bu şarap, tatlı meşe ile zengin siyah meyvelere
sahiptir ve konsantre çiçekli bitirişe sahip, dengeli ve uzun bir tad bırakan bir şaraptır.
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140 TL

Bordo Kırmızı
Saint-Estèphe
Chateau Lafon Rochet 1981

785 TL

Tipik bir St Estephe şarabı değildir; Cabernet Sauvignon miktarı azaltılmıştır ve Merlot
miktarı iki katına çıkarılmıştır. 18-24 aylığına ahşap içerisinde olgunlaştırılmıştır.

Margaux
Château Lascombes 1990

720 TL

Kuru yumuşak otlu ve frenk üzümü meyvesini içeren orta yapılı bir şaraptır.

Chateau Palmer 1994

850 TL

Kuş üzümü yığını ve fazlaca zengin, yoğun ve kompleks yapıda kremalı, baharatlı,
sedir ağacı ve vanilla tatlarını barındıran tanenli yapı tarafından desteklenmiş bir şaraptır.

Pauillac
Château Duhart-Milon Rothschild 1988

600 TL

İhtişamlı, olgun, zengin frenk üzümü ve vişne meyvelerine sahip, müthiş sedir ağacı,
kahve, kakoo ve tütün harmanlarını damakta bırakan bir şarap.

Haut Médoc
Château Doyac 2002

160 TL

Yoğun kızıllığı gözlerimizi selamlamaktadır. Olgun meyve ve Virgina tütünü aromaları,
burnumuzu ve damağımızı karşılamaktadır. Vişne tarzı meyveli ve baharatlıdır.

Chateau Beaumont, Cru Bourgeois 1996

245 TL

Seçkin meyve yumuşak taneniyle aromatik olarak çekici bir şaraptır.

Saint-Julien
Sarget de Gruaud-Larose 2000

1170 TL

Meyve yığınlarıyla dolu, dolgun yapılı, zengin ve eriklidir. Bütünleşmiş taneleriyle iyi
bir yapıdadır.

Saint-Emilion
Clos de la Cure, Saint-Émilion Grand Cru 2002

200 TL

Keskin dudu ve ahududu karakteristiğine sahip çekici bir şaraptır. Bütünleşmiş taneleri ve
serin bitirişi olup orta yapılıdır.

Château Pavie Macquin Saint Émilion Grand Cru Classé 1998

1350 TL

Mükemmel bir şaraptır. İnanılmaz derecede konsantre edilmiş, inanılması için
gerçekten tadılması gereken bu şarap, bir asillik ve ihtişam barındırmaktadır.
1998, muhtemelen şimdiye kadar üretilen en güzel ve en başarılı olanıdır.
Şaşırtıcı böğürtlen, yaban mersini ve küş üzümleri aromalarının yanı sıra siyah/mor
bir renk ortaya koymaktadır. Meyve ve özütüyle değişen, ortadan dolgun yapıya kadar
değişen şişe yapısı ile dikkati çekmektedir.

Pomerol
Château Petrus 1979 / 92

8500 TL

Pomerol’un tartışılmaz kralı Petrus, her zaman düzenli icracısı olmuştur. Gücün,
zenginliğin, harmanlığın ve seçkinliğin kombinasyonuna sahiptir. Pomerol’ün
evrensel olarak başta gelen mahsulü olarak kabul edilen Chateau Petrus şarabı,
tamamen ayırt edici ve farklıdır. Kaygan ve neredeyse sakızımsı zenginliğe ve
güce sahip kalitededir. Olağanüstü bir renk derinliği ve belirgin lezzet ve şarap kokusu vardır.
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Rhône Kırmızı
Crôzes Hermitage, Les Meysonniers Chapoutier

160 TL

Çekici, dumansı ve keskin kuş üzümü kokularına ve ufak bir şekilde boyutlandırılmış
Hermitage çeşidine benzeyen lezzete sahiptir. İyi renklendirimiştir ve dolgun yapılıdır.

Hermitage La Chapelle Jaboulet 1998

720 TL

Derin bir renge ve oldukça dolgun bir yapıya sahiptir ve hoş, tüylü, baharatlı, ipeksi,
menekşeli frenk üzümlüdür ve sayısız güzelliklere sahip bir şaraptır.

İspanya Kırmızı
Ribera Del Duero
Pago de Los Capellanes Reserva 2003

340 TL

Sade zenginlikte ambalajlanmış, meşe tadını almış, erik ve frenk üzümü lezzetinde bir şaraptır.

İtalya Kırmızı
Piedmont

Barbera d’alba Fisetta Ciabot Berton 2006

140 TL

Belirgin meyve aromalarıyla bu muhteşem ufak Barbera, enfes ve seçkin bir şaraptır.
İyi olgunlukta meyve patlaması yaşatan ve bitirişte belirgin mükemmel çikolata tadıyla
ağızda ipeksi bir tad bırakmaktadır.

Tuscany
Rosso di Montepulciano Fattoria Le Casalte

215 TL

Küçük kardeşi Brunello gibi anılan bu çeşidin ortaya koyduğu sonuç,
Rosso di Montepulnicano şaraplarının meyveli ve kardeşlerinden daha az yoğunluk içerdiğidir.

Sassicia 1992

1370 TL

Dünyanın klasik Cabernet Sauvignon çeşidinden biri olan bu şarap, neredeyse donuk
lal/mor renge sahiptir ve cinsel gücü artıran çekici mineraller ve frenk üzümleri kokusu
yaymaktadır.

Veneto
Valpolicella Classico, Begali Lorenzo 2003
Corvina, Rondinella ve Molinera üzümlerinden üretilmiştir. Bitirişte, acı vişne, olgun erik
ve badem tadı gösteren genç ve canlı bir şaraptır.
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90 TL

Avustralya Kırmızı
Peos Estate Manjimup Western Australia Four Aces Shiraz 2002

215 TL

Vişnenin, menekşenin ve beyaz biberin baharatlı ve serin iklimini gösteren seçkin,
canlı tonlara sahip, güçlü bir şaraptır. Çikolata, meyan kökü ve tütün tad belirtileriyle
ağızda bıraktığı tad, kompleks ve ahenkli bir harmandır.

Katnook Estate Merlot, Coonawarra 2004

175 TL

Koyu meyve karakteristiği gösteren bu şarap, kırmızı dut, menekşe ve hafif moka ve
vanilla meşesi aromalarıyla güzel bir kokuya sahiptir.

Katnook Estate Odyssey Cabernet Sauvignon 2002

380 TL

Seçkin harmana sahip aromalar, bu şarapta, inceliğe dönüşmektedir.
Meyve taneleri ve asitliği arasındaki etkileyici denge ile klasik olarak
yapılandırılmıştır.

Robin Tedder Sangiovese, Orange New South Wales 2003

130 TL

Meyveye dayalı mükemmel bir şaraptır.

Yeni Zelanda Kırmızı
Wandering River Pinot Noir Hawkes Bay 2005

130 TL

Bu şarap çeşidindeki üzümler, daha güneyde, dolayısıyla da Yeni Zelanda’nın doğu
kıyısında bulunan Hawkes Bay’ın serin kısımlarında yetiştirilmektedir. Daha serin bölgeler,
tipik Pinot Noir lezzetini veren vişne ve çileğin gelişmesine olanak tanımaktadır.

Güney Afrika Kırmızı
Meerlust Rubicon, Stellenbosch 2001

225 TL

Klasik stildeki bu şarap, tarihi Meerlust mevkinde yetiştirilmekte ve üretilmektedir.
Muazzam kalıcılığı ve dengesiyle yoğun ve harman lezzetleri barındırmaktadır.

Circumstance Merlot , Somerset West Stellenbosch 2005

140 TL

Bu şarap, ölçülü, seçkin ve güçlü mineral karakteristiğini ortaya koymaktadır.

Meinert Pinotage Devon Valley 2005

115 TL

Devon Vadisi, Stellonbosch bölgesi içerisinde küçük şaraphanelerden oluşan bir alandır.
Derin kırmızı toprakları ve güney görüşü, dünyadaki en iyi kırmızı üzüm bölgeleri
arasında olmasındaki en önemli etkenlerdir.

Lübnan Kırmızı
Château Kefraya Vallée de La Bekaa 2001

215 TL

Bu şarap, muazzam çeşitlilikte ağızda bıraktığı hem yumuşak hem tatlı lezzet dizisi
göstermekte olup, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Carignan ve Grenache üzümlerinin
harmanından oluşmaktadır.

Kaliforniya Kırmızı
Cline Zinfandel California 2005

175 TL

Müthiş vanilla-meşe karakteristiğiyle kara dut, kahve ve çikolata lezzetinde ve ağır ağır
kaybolan bir şaraptır.

Clos du Val Merlot Napa Valley 2003

175 TL

Bazı eklenmiş biçimlerle çok sulu meyve hissiyatı ve yumuşacık bir tat uyandırmaktadır.

Opus One Napa Valley 1997

2000 TL

On yıllık süre içerisinde, dönüm başına verimi en aza indiren Opus One,
önceki bağ bozumunda bol güneş ışığı almış ve asma aşılarında ve
geniş çapta ürünlerde yüksek verimlilikle bu şarabı üretmiştir.
Hasat çok erken ve çok kısa olup, sadece 11 günden oluşmuştur.
Canlılığı, güzellikle birleştirme vaadi sunmaktadır.
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Türkiye - Kırmızı
Sarafin, Merlot

100 TL

Hafif deniz rüzgarları, Merlot üzümlerinin asmada daha uzun süre
durmasına olanak tanıyarak şaraphaneyi serinletir.
Şaraplarına zengin, bol meyveli ve uzun süren bir lezzet katarak,
kendi eşsiz yumuşaklığını geliştirmesinde rol oynar.
Sarafin Merlot küçük Fransız meşe fıçılarında 12 ay boyunca bekletilmektedir ve
ortaya çıkan şarap, vanillayı andıran şarap kokusu ile karakter olarak yumuşacık akıcılıktadır.

Sarafin, Cabernet Sauvignon

100 TL

%100 Cabernet Sauvignon üzümünden yapılan bir çeşittir.
Fransız meşe fıçılarında bekletilmiştir. Sarafin Cabernet Sauvignon 2001,
dolgun bir görünüme, karışık bir şarap kokusuna ve akıcı bir niteliğe sahiptir.

Villa Doluca

45 TL

Karasakız, Cinsault ve Çalkarası üzümlerinden üretilen bu şarap,
Trakya Bölgesi’nde yetiştirilmektedir.
Vişne, Çilek ve pamuk tatlısı tipik lezzetleridir.
Damakta yumuşak ve seçkin bir tad bırakmaktadır.

Kavaklıdere Yakut

45 TL

Boğazkere, Öküzgözü ve Carignan üzümlerinden yapılan Yakut,
gayet hoş ve dikkat çekici bir kırmızı sek şaraptır. Rengi yakut kırmızısıdır;
daha çok şişkin, hafifi yapılı, açık ve ferahlatıcı bir şaraptır.

Kavaklıdere Yakut 37,5

25 TL

Yakut, özenle seçilen Doğu Anadolu’nun Öküzgözü ve Boğazkere üzümleri ile Ege Bölgesi’nde
yetiştirilen Carignan ve Alicante üzümlerinden üretilen, zengin aroma karakterine, olgun ve yumuşak
tanenlere sahip, dengeli ve dolgun bir şaraptır.

Doluca Antik

65 TL

Bu şarap, Trakya ve Doğru Anadolu Bölgeleri’ndeki Boğazkere ve Gamay
üzüm türlerinin bir harmanıdır. Boğazkere üzümünün biber-tadlı yapısı,
Merlot’un yumuşak hissini dengelemektedir. Bu harman, meyveli, tanenli ve hoş bir şarap
karakteristiğini taşımaktadır. Ürün ise yuvarlaktır.

Doluca Kav

75 TL

Bu aromatik şarap, Doğu Anadolu’nun kırmızı şaraplık üzümleri arasında
en uyumluları olarak bilinen Boğazkere ve Öküzgözü üzümlerinden üretilmiştir.
Yerinde üretim bu şarabı çok verimli, uzun süreli ve eksiksiz bir hale getirmektedir.
Hafif taneleri sayesinde yıllanmaya meyillidir. Aromatik ve kırmızı meyveli doğasıyla,
Boğazkere ve Öküzgözü üzümlerinin gerçek karakteristiklerinin mükemmel bir sunumudur.

Kavaklıdere Selection, Öküzgözü-Boğazkere

100 TL

Selection Kırmızı, Elazığ ve Diyarbakır’ın şahsi üzüm bağlarında seçilmiş
Öküzgözü ve Boğazkere üzümlerinden yapılmaktadır. Çok meyveli ve
kokulu bir karakteristiğe ve de 10 yıla kadar bekletilmesine olanak tanıyan bir yapıya sahiptir.

Kavaklıdere Angora

45 TL

Ege ve Trakya Bölgesi’ndeki, Cabernet Sauvignon, Gamay ve Cinsault
üzümlerinden yapılan Angora Kırmızı, canlı bir kırmızılığa sahiptir ve iyi dengelenmiş,
yapılanmış, hafif kokulu, meyveli, uzun ve canlı bir şarap olduğundan dolayı
şarap tutkunları tarafından birçok övgü almaktadır.

Signium 2007

350 TL

Shiraz, Öküzgözü ve Cabernet Sauvignon üzümlerinin özgün lezzetlerinin ideal bir birliktelik içerisinde
olduğu Signium 2009'da adeta bu üzümlerin lezzetlerini damaklarınızda yeniden keşfedeceksiniz. Güçlü,
meyvemsi, dengeli ve damakta kalıcı yapısı ile dikkat çeken Signium 2009’da kakao, fındık, acı
çikolata, vanilya, olgun vişne, menekşe ve bergamut aromalarını hem damaklarınızda hem de burunda
keyifle hissedebilirsiniz.
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Karma, Cabernet Sauvignon-Öküzgözü

90 TL

"Kırmızıların Kralı" olarak tanımlanan Cabernet Sauvignon üzümü tanenli, gövdeli ve meyvemsi
özelliklerini Karma Cabernet Sauvignon-Öküzgözüne yansıtır. İsmini tanelerinin çok iri olmasından
alan Öküzgözü ise, kendine özgü aromasını ve canlı meyvemsi karakterini bu şaraba yansıtır. Güçlü bir
karaktere sahip her iki üzüm cinsi, yıllandıkça kuvvetlenen bukeler kazanarak birbirini bütünler ve
ortaya dengeli bir birliktelik çıkar. Güçlü, gövdeli ve eskitilmeye elverişli Karma Cabernet SauvignonÖküzgözü, 12 ay boyunca 225 litrelik Fransız meşe fıçılarda eskitilir. Damakta kalıcı, gövdeli ve tanenli
yapısıyla kendini hissettiren Karma Cabernet Sauvignon-Öküzgözü, kırmızı meyve, vanilya, tarçın ve
karamel aromalarını çağrıştırır

Karma, Merlot-Boğazkere

90 TL

Orta asitlik oranına sahip tanenli bir tür olan Merlot ile yüksek asitlik oranına sahip
ortanca tanenli yumuşak bir üzüm olan Boğazkere’nin birleşmesi, her zevke uyabilecek
dengeli bir şarabın oluşmasına öncülük etmiştir. İki üzüm türünün de frenk üzümü,
olgun erik, olgun vişne kokusu gibi tipik aromaları, şarabın harman oluşuna katkı sağlamaktadır.

Kavaklıdere Kalecik Karası

150 TL

Üzümler, eşsiz tadı, aroması ve kokusuyla ünlüdürler. Bu eşsiz kalite,
uluslararası şarap turnuvalarında kazanılmış bazı ödüller ile onurlandırılmıştır ve
bu eşsiz güzellik, Türk şarap tutkunlarının ilgisini çekmiştir.

Kavaklıdere Boğazkere

150 TL

Bu şarabın karakteristik özellikleri, güçlü bir yapıya, gayet keyifli
bir son yudumunun olmasına sahip olmasıdır. Renk tonu olarak koyu kırmızıdır.
Kuru kırmızı meyvelerin ve baharatların zengin ve güçlü aromalarına sahiptir.

Kavaklıdere Öküzgözü

150 TL

Türkiye’de yetişen üzüm çeşitlerinden en büyüğü olan yuvarlak,
siyah renkli üzümlere sahiptir. Bu eşsiz, yıllanabilir sek Öküzgözü şarabı,
parlak bir kırmızı renge sahiptir ve de ahududu ve vişne lezzetinin
yoğun meyvemsi tadını ortaya koymaktadır.
Ufak tanecikler ile iyi dengelenmiş bir yapıya sahip olup zengin bir şaraptır.

Kuzey Kıbrıs - Kırmızı
Chateau St. Hilarion Cabernet Shiraz

40 TL

Bu şarap, yüksek protein içeren besinleri iyi kaynaştıran tanelerden oluşmaktadır.
Fransız meşe fıçılarında 9 ay bekletilmesi ayrı lezzet verilmiştir. Bu şaraba büyü
katan hafif bir sıcaklık vardır.

Cerenia Cabernet Sauvignon 2009

40 TL

Bu Arkın şarabı Bellapais’in topraklarında yetişen üzümlerden elde edilmiştir. Şarap damakta hafif
vanilya ve naranciye tadı bırakır. Bu aromayı geleneksel metod kullanılarak ve meşe fıçışarda 8 ay
bekletilip olgunlaşmasıyla alır.

Cerenia Merlot 2009

45 TL

Bu Şarabımızda Cerenia Cabernet sauvignon gibi aynı topraklarda yetiştirilip, meşe fıçılarda daha az
bekletilmektedir ve daha yumuşak bir içimi vardır.
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TATLI ŞARAPLAR & PORTO ŞARAPLARI

Chateau Haut-Bergeron Graves Superieures 2004 – 37.5cl Bottle

75 TL

Tatlı bir Bordeaux için mükemmel bir değer.

Glenguin Hunter Valley Botrytised Semillon 2006 37.5 cl Bottle

115 TL

Klasik yöntemle yapılmış mükemmel bir puding şarabı.

Chateau D’Yquem 1990 37.5 cl Bottle

2450 TL

1152’den 1453’e kadar İngiliz tahtına ait olan bütün Chateaux çeşitlerinden en ünlüsüdür.
Bu şarap, zenginlik, harman derecesi ve sınıfta doruk noktasını temsil etmektedir.

Mas Amiel Maury 2003

170 TL

Çikolataya eşlik eden mükemmel bir kırmızı tatlı şaraptır.

Cockburn’s 1963

1200 TL

Robert Cockburn tarafından 1815’de kurulan Cockburn’s, son derece iyi ve istikrarlıdır.
Bu Porto Şarabı, en iyi bağ bozumlarından bir tanesidir.

Grahams 1994

620 TL

Bu yüzyılın en iyi bağ bozumlarındandır. Graham’s, büyük, zengin taze ve
sululukta Merlot üzümünü tadıyormuş hissi uyandırmaktadır.
Birçok Porto Şarabı’ndan daha tatlı ve belirgin olan donuk mor renkli 1994,
meyveli ve güçlü bir yapıdadır.

Krohn LBV 2001

140 TL

Porto Şarabı üretimine kendisini adamış, küçük bir aile üretiminden bir Porto Şarabı.

Kavaklıdere, Sultaniye

55 TL

Aromalarını, geç hasat Sultaniye üzümlerinden alan Türkiye’nin ilk yarı tatlı şarabı Sultaniye, zengin
meyve aromalarına sahip canlı, dengeli ve lezzetli bir şaraptır.

Doluca Safir 37,5

50 TL

Serinletici bir meyvemsi aromaya, dolgun bir lezzete ve yumuşak bir içime sahip olan Dolucanın tek
doğal tatlı şarabı Safir, tamamen Misket üzümlerinden elde edilen bir şaraptır. Misket üzümünün altın
sarısı rengini yansıtan serinletici, aromatik, canlı ve güçlü bir yapıya sahip olan Safir, hanımeli, bal ve
limon çiçeği aromalarını çağrıştırır

Kavaklıdere Rosato

65 TL

Denizli bölgesinin geç hasat Çal Karası üzümlerinden üretilen Rosato, Türkiye’nin ilk yarı tatlı roze
şarabıdır. Rosato, dengeli, oldukça aromatik ve canlı bir yarı tatlı şaraptır.
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