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Η εταιρεία ΜΙΝΩΣ διανύει σήμερα την ένατη δεκαετία της και παράγει κρασιά 
προερχόμενα από γηγενείς ποικιλίες, όπως το Κοτσιφάλι και το Μαντηλάρι για τα 
κόκκινα, τη Βηλάνα, το Βιδιανό και το Θραψαθήρι για τα λευκά, τα οποία οινοποιεί 
και εμφιαλώνει με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Ωριμάζει ένα μέρος της ερυθρής της 
παραγωγής σε Γαλλικά δρύινα βαρέλια 225 και 300 λίτρων σε ιδανικές συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας. Παράλληλα προσπαθεί να αναδείξει περαιτέρω τον 
Κρητικό αμπελώνα μέσα από τις ποικιλίες του, καινοτομώντας και υιοθετώντας 
μεθόδους έως τώρα ανεκμετάλλευτες στην Κρήτη. Τέλος έχει εντάξει στο δυναμικό 
της ξενικές ποικιλίες, όπως το Syrah, το Mourvedre, το Sauvignon Blanc και τη Rous-
sanne. Η ΜΙΝΩΣ αναπτύσσει ιδιόκτητο και συμβολαιακό αμπελώνα 220 στρεμμάτων 
και συνεργάζεται με ντόπιους καλλιεργητές με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής 
ποιότητας των σταφυλιών. Η συνολική παραγωγή της ΜΙΝΩΣ ανέρχεται σήμερα σε 
350.000 με 400.000 φιάλες ετησίως, από τις οποίες το 70% καταναλώνεται στο 
νησί, 15% διακινείται στην υπόλοιπη Ελλάδα και το υπόλοιπο 15% εξάγεται. Κύριοι 
προορισμοί στο εξωτερικό είναι το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Σερβία, η Γαλλία, η 
Σουηδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

MINOS is in its nineth decade and produces wine from local varieties, such as Kot-
sifali and Mandilari for reds and Vilana, Vidiano and Thrapsiri for whites; they are 
turned into wine and bottled using the state of the art methods and cutting edge 
machinery regarding technology and methodology. Part of the red wine production 
ages in French oak barrels holding 225 and 300 litres each, kept in a specially 
designed underground area with ideal temperature and humidity conditions. The 
company is also trying to promote the Cretan vineyard through its varieties, in-
novating and adopting methods never before utilized in Crete. Lastly, the firm has 
included in its range foreign red varieties, the main examples of which are Syrah, 
Mourvedre, Sauvignon Blanc and Roussanne. MINOS is developing a vineyard com-
prising of privately owned and contract areas covering 22 hectares and continues 
to work with local farmers, aiming at securing high quality grapes. Currently, the 
overall production of MINOS comes to 350,000 – 400,000 bottles a year, of which 
70% is consumed on the island, 15% is traded through the rest of Greece, and 
the remaining 15% is exported. The main destinations abroad are Canada, France, 
Serbia, China, The Netherlands, Cyprus.

Λίγα λόγια για τη ΜΙΝΩΣ
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Malvasia  di Candia 50%
Malvasia Aromatica 50% White

Λευκό

drink it young

άμεσης 
κατανάλωσης12,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9 - 11°C

Ένα μοναδικό κρασί με χαρακτηριστική ταυτότητα. Η απόδοση, στα 950 κιλά σταφύλια ανά στρέμμα, το 

μεράκι του καλλιεργητή και η 90χρονη πλέον εμπειρία του οινοποιείου μας, συντέλεσαν στην παραγωγή 

ενός πλούσιου χρυσοκίτρινου κρασιού με σύνθετα αρώματα και χαρακτηριστική γεύση. Ο τρυγητός έγινε 

στα μέσα Σεπτεμβρίου και η συνολική παραγωγή των 6.000 φιαλών προέρχεται αποκλειστικά από πρόρωγο 

μούστο ζυμούμενο σε ελεγχόμενη θερμοκρασία.

Α unique wine with characteristic identity. The yield, 950 kilos of grapes per 1.000 sq.m., the cultivator’s 

care and the 90 year old experience of our winery, contribute to the production of a rich golden yellow 

wine with composite flavours and distinct taste. Ηarvest was done mid-September & the total production of 

6.000 bottles come exclusively from the first must fermented in a controlled temperature.

750ml 6x750ml

[M] Malvasia

The revival of an original and very promising Cretan variety in a dry white wine version. 

Η αναβίωση μιας αυθεντικής και πολλά υποσχόμενης Κρητικής ποικιλίας σε μια εκδοχή ξηρού 
λευκού κρασιού.

Tip! Δύο κλώνοι, πλούσιο άρωμα, γεμάτο σώμα.
Two clones, aromatically intense, round body.
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Βιδιανό  |  Vidiano

Ένα λευκό ξηρό κρασί από μια πολλά υποσχόμενη Κρητική ποικιλία. Προέρχεται αποκλειστικά από πρόρωγο 

Βιδιανό οινοποιημένο με τη μέθοδο τη κρυοεκχύλισης. Αποτέλεσμα, ένα πλούσιο αρωματικά κρασί, απο-

λαυστικό όγκο στο στόμα με φινετσάτη υφή και δροσερή επίγευση που παραμένει ζωντανή για σημαντικό 

διάστημα. 

A white dry wine from a very promising Cretan variety, Vidiano. Results from 100% free run must, following 

a skin contact procedure. It is characterized by an aromatic strength, a well developed body with gentle 

finesse and a very enjoyable and fresh aftertaste. It should be served at 12ο – 14οC and can perfectly 

match with greasy fishes, rich summer salads and saucy white meat plates.

Vidiano 100%
Βιδιανό 100% ΠΓΕ Κρήτη

PGI Crete White
Λευκό

12,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

12-14°C5-7 years
5-7 χρόνια

Δείγμα των εξαιρετικών δυνατοτήτων του Κρητικού Αμπελώνα σε συνδυασμό με τη σύγχρονη 
οινοποιητική υποδομή του οινοποιείου μας, ένα αρωματικό & δροσερό λευκό κρασί από την 
τοπική ποικιλία Βιδιανό. 

Sample of Cretan island’s terroir great potential combined to modern methods of wine making. A 
pleasantly aromatic and refreshing white wine from the local variety Vidiano. 

Tip! Δεξαμενής με χαρακτηριστικό σώμα & λιπαρότητα.
Unique variety, unoaked, full body with a gentle finish.

750ml 6x750ml 1500ml 1x1500ml
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A trail blazer for Cretan standards in wine making. From the delicate 
white Vilana variety, an impressive smoked white wine.

Μια πρωτοπόρος οινοποίηση για τα Κρητικά δεδομένα. Από την 
ευαίσθητη λευκή ποικιλία Βηλάνα, ένα εντυπωσιακό καπνισμένο 
λευκό κρασί.

Vilana 100%
Βηλάνα100% ΠΓΕ Κρήτη

PGI Crete White
Λευκό

6 years
6 χρόνια

12,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9 - 13°C

Ένα χρυσοκίτρινο κρασί με αρώματα βερίκοκου, ροδάκινου σε συνδυασμό με ξηρούς καρπούς και τα στοιχεία της βανί-

λιας. Σώμα γεμάτο, χαρακτηρισμένο από διακριτική λιπαρότητα προερχόμενη από το βαρέλι και γεύση ώριμων κίτρινων 

φρούτων που ξεδιπλώνεται και παραμένει για μεγάλο διάστημα. Από αμπελώνες της ζώνης Πεζά με απόδοση 1100 κιλά 

στο στρέμμα. Λευκή οινοποίηση με τη μέθοδο της κρυοεκχύλισης, ζύμωση σε ανοξείδωτη δεξαμενή στους 14 - 16°C. 

Ελαφρά παλαίωση σε δρύινο βαρέλι.

A golden yellow wine with apricot and peach fragrances combined with nuts and vanilla notes. Full body, character-

ized by a discreet oiliness coming from the barrel and a taste of ripe yellow fruit which develops and lingers for a 

long time. From Peza vineyards yielding 1.100 kilos per 1.000 sq.m. White winemaking using the method of cold 

infusion, fermented in a stainless tank at 14 -16°C.

Tip! Εντυπωσιάζει η φρεσκάδα και η διακριτική παρουσία του ξύλου.
Refreshing while having that twist of oak.

750ml 6x750ml 1500ml 1x1500ml

Βηλάνα fumé  |  Vilana fumé
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From the West part of Giouhtas Moutain, South of Heraklion, in the area called 
by the locals “Turtle” and at an altitude of 440 m, a white wine produced out 
Roussanne & Vidiano.

Από τη δυτική πλευρά του Γιούχτα, στη θέση «Χελώνα» και σε υψόμετρο 440 μ, 
ένα λευκό κρασί δεξαμενής από τις ποικιλίες Roussanne & Βιδιανό.

Roussanne 50%
Vidiano 50% Crete White

Λευκό
5 -7 years
5 -7 χρόνια12,9%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

12 -14°C

A goldish color wine, aromas of dry herbs and flowers and a rich, slightly oily body, round with balanced acidity 

developing a pleasant long lasting character. Can accompany mixed salads, white and mushroom sauces as well 

as fish fillets on the BBQ.

Χρυσοκίτρινο χρώμα, αρώματα αποξηραμένων αρωματικών φυτών και λουλουδιών. Πλούσιος όγκος στο στόμα, στρογ-

γυλή και ισορροπημένη γεύση και επίγευση που ξεδιπλώνεται για μεγάλο διάστημα. Συνοδεύει με επιτυχία σύνθετες 

σαλάτες, λευκές σάλτσες και σάλτσες μανιταριού, φιλέτο ψαριού στη σχάρας.

Κρήτη

Tip! Πληθωρικό και αρωματικό, με δυνατότητα εξέλιξης.
Rich, aromatic with an ability of ageing.

750ml 6x750ml 1500ml 1x1500ml

Χελώνα Λευκό  |  Turtle White
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Χελώνα Ερυθρό  |  Turtle Red

From the West part of Giouhtas Moutain, South of Heraklion, in the area called by the locals “Tur-
tle” and at an altitude of 440 m, a red wine produced out of Syrah, Grenache rouge and Mourvedre.

Από τη δυτική πλευρά του Γιούχτα, στη θέση «Χελώνα» και υψόμετρο 440 μ, ένα ερυθρό κρασί 
από τις ποικιλίες Syrah, Grenache rouge και Mourvedre.

Syrah 
Grenache Rouge

Mourvedre Crete
Κρήτη

Red
Ερυθρό

5 - 7  years
5 - 7χρόνια12,8%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

18°C

A very fresh cranberry red color, mature small red fruits aromas together with a slight oak presence  due to 

10 months ageing. Velvet body with a touch of young acidity. A long lasting after taste helping pairings with 

red meat plates, pepper sauces and rich salads.

Ζωντανό χρώμα βύσσινου, αρώματα ώριμου μικρόρωγου φρούτου με διακριτική παρουσία του δρύινο βαρε-

λιού, βελούδινη υφή στο στόμα με ελαφριά οξύτητα νεότητας. Μεγάλη επίγευση που βοηθάει το πάντρεμα με 

λεπτά μοσχαρίσια κομμάτια κρέατος, σάλτσες πιπεριού, pasta με πλούσιες σάλτσες.

Tip! Ένα single vineyard με φρούτο και φινέτσα.
A single vineyard, fruity with finesse.

750ml 6x750ml 1500ml 1x1500ml
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Since 1999, our establishment has cultivated  a privately owned vineyard of 15 square km, within  the area of 

Appellation d’ Origine at the area of “Kolomodi” aiming for an authentic and high class Cretan red wine. With 

a yield of 700 kilos of grapes per square km, Kotsifali and Mandilari have developed all their aromatic and 

flavor capacity. After having proceeded with the classic red method of wine making, the wine gets matured in 

new French oak barrels of 300 liters from Nevers, achieving a complete & multidimensional result.

Από το 1999, η εταιρεία μας καλλιεργεί ιδιόκτητο αμπελώνα 15 στρεμμάτων στη θέση “Κολομόδι”, εντός  

της Περιοχής Ονομασίας Προέλευσης, με σκοπό την παραγωγή ενός αυθεντικού και πολύ υψηλής ποιότητας 

Ερυθρού Κρητικού κρασιού. Το Κοτσιφάλι και το Μαντηλάρι με απόδοση 700 κιλά ανά στρέμμα, ανέπτυξαν 

όλο τους το αρωματικό και γευστικό δυναμικό, τρυγήθηκαν και οινοποιήθηκαν με την κλασσική μέθοδο 

της ερυθράς οινοποίησης. Αυτή η απόλυτα ελεγχόμενη εξέλιξη συνεχίστηκε με ωρίμανση του κρασιού σε 

καινούργια δρύινα γαλλικά βαρέλια 300 λίτρων από το δάσος Nevers επιτυγχάνοντας ένα ολοκληρωμένο 

και πολυδιάστατο αποτέλεσμα.

Kotsifali 80%
Mandilari 20% PGI Crete

ΠΓΕ Κρήτη
Red

Ερυθρό
5 years
5 χρόνια12,80%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

18°C

A red aged wine with composite flavours of red fruit & new oak barrel. Vel-
vet body, rich in tannins and extraordinary aftertaste. 

Ένα ερυθρό κρασί παλαίωσης με σύνθετα αρώματα κόκκινων φρούτων 
και νέου δρύινου βαρελιού. Βελούδινο σώμα με πλούσιες τανίνες και 
εκπληκτική επίγευση. 

Tip! Ένα αμπέλι, ένα κρασί. Η καλύτερη έκφανση του κρητικού δυναμικού.
One vineyard, one wine, an authentic cretan red.

750ml 6x750ml 1500ml 1x1500ml

M Μηλιαράκη  |  Miliarakis Estate
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A unique South european red variety through an elegant limited edition.
Μια μοναδική ερυθρή ποικιλία σε μια κομψή έκδοση σε περιορισμένο αριθμό φιαλών.  

Mourvedre 100%
PGI Crete Red

Ερυθρό
5-7 years
5-7 χρόνια12.5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

18°C

In a 10’ ride from the winery, between Agios Mamas gorge and Zofori gorge, you reach Livadakia vineyard, 

an 8 ht domain where among other selected varieties, Mourvedre is cultivated. At 300m altitude, we took 

advantage of the microclimate of the area to present a special edition of single varietal Mourvedre. Classic 

red procedure with a late harvested grape, 12 days of extraction at 23oC and maturity of 18 months in 

stainless steel tanks.Ruby color. Deep aromas of dried red fruit, tobacco leaves, dried herbs, sour cherry 

and cassis. It is juicy in the palate, armed with soft tannins and characteristic acidity. Beautifully shaped 

and expressed fruit both on the nose and in the mouth. It matches with Spaghetti Bolognese, tagliatelle with 

guinea fowl ragout, rabbit or beef stifado, moussaka, game, stuffed aubergines.

ΠΓΕ Κρήτη

Από το αμπελοτόπι του «Σαμπά», στην περιοχή του Καστελίου, σε υψόμετρο 300 μέτρων. Σε έδαφος ασβε-

στώδες και αποδόσεις στα 900 κιλά/στρέμμα, μια κλασσική ερυθρή ώψιμη οινοποίηση με εκχύλιση 12 

ημερών και ζύμωση στους 23ο Κελσίου. Ακολουθεί ωρίμανση σε ανοξείδωτη δεξαμενή για 18 μήνες. Από-

χρωση βαθύχρωμου ρουμπινιού. Άρωμα από ώριμα κόκκινα φρούτα, φύλλα καπνού, ξερό χόρτο, βύσσινο 

και cassis. Εκφραστικό σώμα με μαλακές τανίνες και χαρακτηριστική οξύτητα. Συνοδεύει μακαρόνια με κιμά, 

ταλιατέλες με ραγού φραγκόκοτας, μοσχάρι η κουνέλι/λαγός στιφάδο, μουσακάς, κυνήγι, μελιτζάνες παπου-

τσάκια με κιμά.

Tip!
Ισπανικός & Γαλλικός Νότος στο κρητικό terroir. Παραγωγή 750 φιαλών. 
From South Spain & France with the touch of the Cretan terroir.
750 bottles limited edition produced.

750ml 6x750ml 1500ml 1x1500ml

Mourvedre Limited Edition
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Γαλλική φινέτσα, Κρητικό terroir, περιορισμένη παραγωγή 2.500 φιαλών.
French finesse, Cretan terroir, 2.500 bottles limited production.Tip!

Meteque / immigrant: foreign person living in an ancient Greek Town, especially in Athens, without political 

rights: Population of ancient Athens was divided in free citizens, métèque and slaves. French varieties 

Syrah and Cabernet Sauvignon settled in Crete, offer us a deep coloured, dense and complex wine matching 

with rich plates, red meat, spicy and elaborated sauces.  Ready to enjoy now, it will continue to mature and 

evolve for the next 7 to10 years. Needs to get oxygenated for 30’ minimum before enjoying it. Non filtered  

–  Sediments could appear.

Μέτοικος / μετανάστης: ο ξένος που ήταν μόνιμα εγκατεστημένος σε αρχαία ελληνική πόλη, ιδίως στην Αθήνα, 

και δεν είχε πλήρη πολιτικά δικαιώματα: Οι κάτοικοι της αρχαίας Αθήνας χωρίζονταν σε ελεύθερους πολίτες, 

μετοίκους  &  δούλους. Γαλλικές ποικιλίες Syrah  &  Cabernet Sauvignon μετοίκισαν στην Κρήτη και μας προ-

σφέρουν ένα κρασί βαθύχρωμο, πυκνό και πολύπλοκο με σκοπό να συνδυαστεί με πλούσια πιάτα, κόκκινα 

κρέατα, πικάντικες & γεμάτες σάλτσες. Μπορείτε να το απολαύσετε τώρα και θα συνεχίσει να εξελίσσεται 

και να ωριμάζει για τα επόμενα 7 - 10 χρόνια. Προτείνεται οξυγόνωση τουλάχιστον 30΄πριν το απολαύσετε. 

Αφιλτράριστο,  Πιθανή παρουσία ιζήματος.

Syrah
Cabernet
Sauvinon Crete

Κρήτη
Red

Ερυθρό
7 -10 years
7 -10 χρόνια13%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

18°C

Μια εξαιρετική έκφραση των δυο ξένων ποικιλιών, Syrah & Cabernet Sauvignon, απόρροια του 
παντρέματός τους με την Κρητική Γη και της επιλεκτικής οινοποίησής τους. 

A very distinguished expression of two foreign varieties, Syrah & Cabernet Sauvignon, resulting 
of a successful harmonization with the Cretan Terroir & a very selective vinification. 

750ml 6x750ml 1500ml 1x1500ml

Μέτοικος  |  Métèque
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A crisp white wine coming from Thrapsathiri and Muscat of Spinas.
Ένα δροσερό λευκό κρασί προερχόμενο από Θραψαθήρι και Μοσχάτο Σπίνας. 

Thrapsathiri
Spinas Muscat PGI Crete White

Λευκό13%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9 - 11°C

In a 10’ ride from the winery, between Agios Mamas gorge and Zofori gorge, you reach Livadakia vineyard, 

a 5.5 ht domain from where selected varieties are cultivated. At 300m altitude, planted since 2000 mainly 

with indigenous varieties, we took advantage of the microclimate of the area and selected Thrapsathiri and 

Muscat of Spinas for that white suggestion. Blending the aromatic profile of Muscat together with the body 

and acidity of a non-so well-known variety such as Thrapsathiri, you can enjoy a refreshing, flavory wine, 

easily matching it with summer and aromatic recipes. It can match perfeclty with small seafood dishes, fish, 

pasta & salads.

Σε απόσταση 10’ από το Οινοποιείο, ανάμεσα στα 2 φαράγγια του Αγίου Μάμα και των Ζωφόρων βρίσκεται ο 

αμπελώνας «Λειβαδάκια», συνολικής έκτασης 55 στρεμμάτων. Σε υψόμετρο 300μ., φυτεμένος από τις αρχές 

του 2000 κυρίως με γηγενείς ποικιλίες του νησιού, εκ μεταλλευόμενοι το ιδανικό μικροκλίμα που προκύπτει 

λόγω τοποθεσίας, επιλέξαμε το Θραψαθήρι και το Μοσχάτο Σπίνας για τη συγκεκριμένη πρόταση. Συναντώ-

ντας το αρωματικό δυναμικό του Μοσχάτου, συνδυάζοντάς το με τον όγκο και την οξύτητα μιας όχι και τόσο 

διαδεδομένης κρητικής ποικιλίας όπως το Θραψαθήρι, απολαμβάνουμε ένα κρασί δροσερό, καλοκαιρινό, 

εύκολο σε συνδυασμό με καλοκαιρινές και αρωματικές συνταγές. Συνδυάζεται με θαλασσινούς μεζέδες, 

ψάρια σχάρας, ζυμαρικά & σαλάτες.

ΠΓΕ Κρήτη
drink it young

άμεσης 
κατανάλωσης

Tip! Ένα single vineyard με αποχρώσεις Κρήτης και Ροδανού.
A single vineyard with shades of Crete and Rhone.

750ml 6x750ml

2 Φαράγγια Λευκό  |  2 Gorges White
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Σε απόσταση 10’ από το Οινοποιείο, ανάμεσα στα 2 φαράγγια του Αγίου Μάμα και των Ζωφόρων βρίσκεται ο 

αμπελώνας «Λειβαδάκια», συνολικής έκτασης 80 στρεμμάτων. Σε υψόμετρο 300μ., φυτεμένος από τις αρχές του 

2000 και εκμεταλλευόμενοι το ιδανικό μικροκλίμα που προκύπτει λόγω της τοποθεσίας, επιλέξαμε τη μοναδική 

μεσογειακή ερυθρή ποικιλία Mourvedre σε συνδυασμό με ένα μικρό ποσοστό Malvasia Aromatica με σκοπό την 

παραγωγή ενός πλούσιου και εντυπωσιακού ροζέ. Αρώματα ανοιξιάτικων λουλουδιών, γεύση πληρότητας με 

χαρακτήρα μαρμελάδας. Δροσερή οξύτητα. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός aperitif αλλά και μιας καλοκαιρινής 

φιλικής οινογαστρονομικής συνάντησης. Συνοεύσει  pasta, γεμιστά, ντολμαδάκια γιαλατζή, ψαρομεζέδες, σαλάτες, 

εξαιρειτκό BBQ & πιάτα κοτόπουλου.

In a 10’ ride from the winery, between Agios Mamas gorge  Zofori gorge, you reach Livadakia vineyard, an 8ht 

domain from where selected varieties are cultivated. At 300m altitude, planted since 2000 mainly with indig-

enous varieties, we took advantage of the microclimate of the area and selected the Mediteranean Mourvedre 

with a twist of the aromatic Malvasia. Light rosy color, spring flowers aroma with a jammy and extensive 

taste. Refreshing acidity. Satisfies absolutely an aperitif need as well as a friendly summer gastro-gathering. 

Matches perfectly with pasta, stuffed tomatoes, pepper & aubergines, stuffed vine leaves, salads, small fish.

The resent proposal of the winery for a summer, aromatic but full flavored rose wine, blending 
the structure of Mourvedre together with the Malvasia touch.

Η πρόσφατη πρόταση του οινοποιείου για ένα καλοκαιρινό, αρωματικό και παράλληλα γεμάτο ροζέ 
κρασί, συνδυάζοντας τον όγκο του Mourvedre με τη σπιρτάδα της Μαλβαζία.

Tip! Η αναπάντεχη συνάντηση ποικιλιών για μια μοναδική εμπειρία απόλαυσης.
An unexpected variety matching for a unique tasty experience.

Mourvedre
Malvasia Aromatica PGI Crete Rose

Ροζέ12,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

10 - 12°CΠΓΕ Κρήτη

drink it young

άμεσης 
κατανάλωσης

750ml 6x750ml

2 Φαράγγια Ροζέ | 2 Gorges Rosé





MINOS - MILIARAKIS WINERY

Heraklion Crete, GR 70100 Peza  |  www.minoswines.gr  |  Τ.: +30 2810 741 213  |  info@minoswines.gr

  Minos-Miliarakis Winery  |   #minosmiliarakiswinery

Kotsifali 50%
Syrah 30%

Mourvedre 20%

2 Φαράγγια Ερυθρό  |  2 Gorges Red

A red aged wine which combines the basic Cretan variety, Kotsifali with the varieties of the French 
south, Syrah and Mourvedre. 

Ένα ερυθρό κρασί παλαίωσης που συνδυάζει τη βασική ποικιλία της Κρήτης, το Κοτσιφάλι, με τις 
ποικιλίες του γαλλικού νότου, Syrah και Mourvedre.  

PGI Crete Red

Ερυθρό

3-5 years

3-5 χρόνια
13%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

13°C

In a 10’ ride from the winery, between Agios Mamas gorge and Zofori gorge, you reach Livadakia vineyard, 

a 5.5 ht domain from where selected varieties are cultivated. At 300m altitude, planted since 2000 mainly 

with indigenous varieties, we took  microclimate of the area and selected the indigenous Kotsifali together 

with the Mediteranean advantage of the Syrah and Mourvedre for that red suggestion. Blending the earthy 

aromatic prole of the Cretan variety together with the ripen red fruit aromas and tannins of Syrah, finishing 

with the velvety character of Mourvedre, that wine remains for 8 months in French oak barrels and reveals a 

full body, fruity, concentrate and long-lasting result. It accompanies red meats, hunting, rich winter salads 

with mushrooms and chestnut recipes.

ΠΓΕ Κρήτη

Σε απόσταση 10’ από το Οινοποιείο, ανάμεσα στα 2 φαράγγια του Αγίου Μάμα και των Ζωφόρων βρίσκεται ο 

αμπελώνας «Λειβαδάκια», συνολικής έκτασης 55 στρεμμάτων. Σε υψόμετρο 300μ., φυτεμένος από τις αρχές 

του 2000 κυρίως με γηγενείς ποικιλίες του νησιού, εκμεταλλευόμενοι το ιδανικό μικροκλίμα που προκύπτει 

λόγω τοποθεσίας, επιλέξαμε το Κρητικό Κοτσιφάλι σε συνδυασμό με τις μεσογειακές Syrah και Mourvedre. 

Ένα κρασί που συνδυάζει τα γήινα αρωματικά χαρακτηριστικά της κρητικής ποικιλίας με το κόκκινο φρούτο 

και την τανικότητα της Syrah και τον όγκο με τον βελούδινο χαρακτήρα του Mourvedre. Με παραμονή για 8 

μήνες σε δρύινα γαλλικά βαρέλια, απολαύστε ένα γεμάτο κρασί, φρουτώδες και συμπυκνωμένο, με διάρκεια 

επίγευσης. Συνδυάστε το με κόκκινα κρέατα, κυνήγι, χειμερινές σάλτσες μανιταριών και κάστανου.

Tip! Μαλακό & βελούδινο. αποτελεί μια εκλεκτική πρόταση.
Soft & velvety, make an elective suggestion.

750ml 6x750ml 1500ml 1x1500ml
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Οι συντεταγμένες 35° 12΄58.100΄ Bόρεια - 25° 11΄39.02΄ Aνατολικά,  αποτελούν το γεωγραφικό στίγ-

μα της κυριότερης οινοπαραγωγικής περιοχής του νησιού, τα Πεζά. Από τον αμπελώνα των Πεζών και τις 

Κρητικές ποικιλίες Θραψαθήρι και Βηλάνα, οινοποιημένη με τη μέθοδο της κρυοεκχύλισης, προέρχεται αυτό 

το δροσιστικό λευκό κρασί που συνοδεύει την καθημερινή σας γευστική απόδραση, χαρακτηρισμένο από τα 

αναδυόμενα φρουτώδη αρώματα μπανάνας και κίτρου, την ευχάριστη οξύτητα και πλούσια μακριά επίγευση. 

Αυτό το κρασί μπορεί να συνοδεύσει τέλεια πουλερικά, ζμυαρικά, BBQ και πλούσιες σαλάτες.

Thrapsathiri
Vilana

Modern winemaking procedure and selected raw material match in this new suggestion of Mili-
arakis winery for your fine daily table.

Σύγχρονη οινοποιητική διαδικασία και επιλεγμένη πρώτη ύλη συνδυάζονται σε αυτήν την νέα 
πρόταση του Οινοποιείου Μηλιαράκη για το προσεγμένο καθημερινό σας τραπέζι.

Crete White
Λευκό11,8%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9-11°C

35° 12’ N - 25° 11’ E refers to the geographic location mark of the main wine producing area of Crete, Peza. 

From the vineyards of that area comes that white wine ready to accompany your every day tasty break, by 

the bananas and citrus aromas, a pleasant acidity and a smooth and long lasting after taste. Produced by 

the main white Cretan varieties, Thrapsathiri and Vilana, following a skin contact procedure, that wine can 

perfectly match with poultry, pasta, BBQ and rich salads.

Κρήτη

drink it young

άμεσης 
κατανάλωσης

750ml 6x750ml

Tip! Το Θραψαθήρι στην καθημερινή μας ποιοτική απόλαυση.
An every day quality out of the interesting Thrapsathiri variety.

35°25° Λευκό  |  35°25° White
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Οι συντεταγμένες 35° 12΄58.100΄ Bόρεια - 25° 11΄39.02΄ Aνατολικά αποτελούν το στίγμα της κυριότερης 

οινοπαραγωγικής περιοχής του νησιού, τα Πεζά. Από τον αμπελώνα των Πεζών προέρχεται αυτό το δροσι-

στικό ροζέ κρασί που συνοδεύει την καθημερινή σας γευστική απόδραση, χαρακτηρισμένο από τα αρώματα 

φρέσκων κόκκινων φρούτων, πλούσια γεύση κερασιού, φράουλας και μύρτιλου, ζωντανή και μακρά επίγευ-

ση. Συνδυάζεται υπέροχα με πλούσιες καλοκαιρινές σαλάτες.

Kotsifali
Syrah

35°25° Ροζέ |  35°25° Rose

Modern winemaking procedure and selected raw material match in this new suggestion of Mili-
arakis winery for your fine daily table.

Σύγχρονη οινοποιητική διαδικασία και επιλεγμένη πρώτη ύλη συνδυάζονται σε αυτήν την νέα 
πρόταση του Οινοποιείου Μηλιαράκη για το προσεγμένο καθημερινό σας τραπέζι.

Crete Rosè
Ροζέ12,3%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

10 -12°C

35° 12’ N - 25° 11’ E refers to the geographic location mark of the main wine producing area of Crete, Peza. 

From the vineyards of that area comes that refreshing rosé wine ready to accompany your every day tasty 

break, characterized by fresh red fruits aromas, a pleasant taste of strawberry, cherry and raspberry, a spar-

kling and long aftertaste. Produced by Kotsifali and Syrah, that wine can perfectly match with rich summer 

salads, pasta and BBQ. Enjoy it young. 

Κρήτη

drink it young

άμεσης 
κατανάλωσης

750ml 6x750ml

Tip! Τριανταφυλλί, γεμάτο και δροσερό για ανοιξιάτικη διάθεση.
Rose, gently full, with a spring attitude.
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Οι συντεταγμένες 35ο 12΄58.100΄ Bόρεια - 25ο 11΄39.02΄ Aνατολικά αποτελούν το στίγμα της κυριότε-

ρης οινοπαραγωγικής περιοχής του νησιού, τα Πεζά. Από τον αμπελώνα των Πεζών προέρχεται αυτό ερυθρό 

κρασί που συνοδεύει την καθημερινή σας γευστική απόδραση, χαρακτηρισμένο από τα αρώματα κόκκινων 

φρούτων, γεμάτη γεύση με στοιχεία δαμάσκηνου, κανέλας και γαρύφαλλου και βελούδινη επίγευση με νότες 

βανίλιας. Το κρασί ωριμάζει για 6 μήνες σε δρύινα βαρέλια και στη συνέχεια εμφιαλώνεται και μπορεί να 

συνοδεύσει πικάντικα πιάτα, BBQ και ποικιλία από τυριά & αλλαντικά.

Kotsifali
Mantilari
Syrah

35°25° Ερυθρό  |  35°25° Red

Modern winemaking procedure and selected raw material match in this new suggestion of Mili-
arakis winery for your fine daily table.

Σύγχρονη οινοποιητική διαδικασία και επιλεγμένη πρώτη ύλη συνδυάζονται σε αυτήν την νέα 
πρόταση του Οινοποιείου Μηλιαράκη για το προσεγμένο καθημερινό σας τραπέζι.

Crete Red
Ερυθρό

3 years
3 χρόνια12,3%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

18°C

35° 12’ N - 25° 11’ E refers to the geographic location mark of the main wine producing area of Crete, 

Peza. From the vineyards of that area comes that red wine ready to accompany your every day tasty break, 

characterized by red fruits aromas, a pleasant taste of prunes, cinnamon and clover and a velvety aftertaste 

with a vanilla touch. Produced by Kotsifali, Mandilari and Syrah, aged for 6 months in oak casks, that wine 

can perfectly match with spicy plates, BBQ and assortment of cheeses and sausages.

Κρήτη

750ml 6x750ml

Tip! Κρήτη, Syrah, βαρέλι για καθημερινή ποιότητα.
Crete, Syrah, oak casks for your everyday quality.
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Από παραδοσιακές κρητικές ποικιλίες λευκών σταφυλιών με εντονότερη την παρουσία της        Βηλάνας και σε 

μικρότερα ποσοστά το Θραψαθήρι. Χρώμα ανοικτό κίτρινο, αρώματα κίτρινων φρούτων και εσπεριδοειδών, 

γεύση ισορροπημένη, αρωματική επίγευση. Tα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες του Nομού Hρακλείου 

εντός και εκτός της ζώνης Πεζών με στρεμματικές αποδόσεις γύρω στα 1300 κιλά. H ζύμωση του απολασπω-

μένου μούστου γίνεται σε σταθερή θερμοκρασία 18°C και εμφιαλώνεται στην αρχή κάθε έτους. Συνδυάζεται 

με ψάρια σχάρας, λευκά κρέατα, BBQ, ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες.

Vilana 100%

Μίνως Λευκό | Minos White

Crete White
Λευκό11,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9 -11°C

Deriving from the white grape varietes with the intense of Vilana in it and in a small percentage the Thrap-

sathiri. A light yellow colour, with scents of yellow coloured and citrus fruits, balanced taste and aromatic 

aftertaste. The grapes come from grapevines of the Heraklio prefecture within and outside the zone of PEZA, 

yielding around 1.300 kilos. The fermentation of the cleaned must is taking place at a stable temperature of 

18°C. Matches perfectly with grilled fish, white meat, BBQ, pasta & fresh salads.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

187ml 30x187ml

375ml 24x375ml

750ml 12x750ml

Tip! Μια ετικέτα με 40 χρόνια ιστορία στην αγορά, σφραγίδα ποιότητας & γεύσης.
A 40 years old label, a taste & quality certificate.

The Winery’s classic label accompanying your daily table with the product of Cretan land.

Η κλασσική ετικέτα του Οινοποιείου που συνοδεύει το καθημερινό σας τραπέζι με το 
προϊόν της κρητικής γης.
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Συνδυασμός από κόκκινα σταφύλια ποικιλίας Kοτσιφάλι και Mαντηλάρι. Mε ένα διακριτικό κόκκινο χρώμα, 

άρωμα από δαμάσκηνο, κανέλα και σταφίδα, μαλακές τανίνες και πλούσιο άρωμα. Tα σταφύλια προέρχονται 

από ιδιόκτητους και συμβεβλημένους αμπελώνες μέσα από την ζώνη ΠΟΠ Πεζών και έχουν στρεμματικές 

αποδόσεις 1200 κιλά ανά στρέμμα. H οινοποίηση εκτελείται σύμφωνα με την κλασσική μέθοδο της ερυθρής 

οινοποίησης σε ειδικούς οινοποιητές. Eμφιαλώνεται αφού έχει μείνει 12 μήνες σε δεξαμενές. Συνδυάζεται 

τέλεια με πιάτα σχάρας, πλούσια ζυμαρικά & μεζέδες.

Kotsifali
Mandilari

Μίνως Ερυθρό | Minos Red

The Winery’s classic label accompanying your daily table with the product of Cretan land.

Η κλασσική ετικέτα του Οινοποιείου που συνοδεύει το καθημερινό σας τραπέζι με το 
προϊόν της κρητικής γης.

Crete Red

Ερυθρό12%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

18°C

A combination of the red grape varieties Kotsifali and Mandilari. It has an intense red    colour, aroma of 

plum, cinnamon and raisin, soft tannins and a rich body.The grapes are cultivated in vine yards within and 

around the zone of A.O. PEZA and yield approximately 1.200 kilogram per 1.000 m2. The vinication is car-

ried through with the classic method of red vinification in special tanks. It is bottled after it has been kept for 

12 months in tanks. It can be aged for 3 years. Perfectly matched with BBQ, rich pastas & Greek “Mezedes”.

Κρήτη

3 years
3 χρόνια

Tip! Μια ετικέτα με 40 χρόνια ιστορία στην αγορά, σφραγίδα ποιότητας & γεύσης.
A 40 years old label, a taste & quality certificate.

187ml 30x187ml

375ml 24x375ml

750ml 12x750ml
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Aπό τις ερυθρές ποικιλίες Kοτσιφάλι και Mαντηλάρι ακολουθώντας εκχύλιση 18 - 20 ωρών σε ανοξείδωτες 

δεξαμενές. Xρώμα τριανταφυλλί, με έντονα αρώματα αγριολούλουδων και μικρών φρούτων. Γεύση γεμάτη, 

συνδυασμός κερασιού και φράουλας με μακριά επίγευση που συνδυάζει τα καλοκαιρινά σας πιάτα. Συνδυά-

ζεται με πουλερικά, κρέπες, μαλακά τυριά.

Kotsifali
Mandilari

Μίνως  Ροζέ | Minos Rose

Crete Rose

Ροζέ12%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

10 -12°C

A combination of the red grape varieties Kotsifali and Mandilari. It is rose - coloured, with intense smells of 

wild flowers and small fruit. It is rich in taste and aftertaste and there’s a duration in smells. Matches perfe-

clty with poultry, crepes & soft cheese.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

Tip! Μια ετικέτα με 40 χρόνια ιστορία στην αγορά, σφραγίδα ποιότητας & γεύσης.
A 40 years old label, a taste & quality certificate.

187ml 30x187ml

375ml 24x375ml

750ml 12x750ml

The Winery’s classic label accompanying your daily table with the product of Cretan land.

Η κλασσική ετικέτα του Οινοποιείου που συνοδεύει το καθημερινό σας τραπέζι με το 
προϊόν της κρητικής γης.
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Δροσερό, φρέσκο, απολαυστικό. Από Κρητικές ποικιλίες σταφυλιών, με την προσοχή του ιστορικότερου 

οινοποιείου της Κρήτης και την παρότρυνση για  καλή διασκέδαση! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απεριτίφ. 

Συνδυάζεται με ψαρικά, οστρακοειδή & σούσι.

White Cretan 
Varieties

Party Animal
Ημίξηρο Λευκό | Medium Dry White

When taste, good mood, sweetness and excellent company are gathered, it’s time for a Party 
Animal.

Όταν η γεύση, η θετική διάθεση, η γλυκύτητα και η καλή παρέα συνυπάρχουν, τότε είναι η στιγμή 
για ένα Party Animal.

Crete  White
Λευκό11,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9 - 11°C

Refreshing, young, easygoing. Out of Cretan grape varieties, coming from the most historical winery of 

Crete and cheering up for a great time! Can be used as an aperitif. Perfectly matched with fish plates, 

crustacean & sushi.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

Tip! Ένα cocktail friendly κρασί, έτοιμο να υποστηρίξει τη φαντασία σου!
A cocktail friendly wine, ready to back your imagination!

750ml 12x750ml
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Δροσερό, φρέσκο, απολαυστικό. Από Κρητικές ποικιλίες σταφυλιών, με την προσοχή του ιστορικότερου 

οινοποιείου της Κρήτης και την παρότρυνση για καλή διασκέδαση! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απεριτίφ. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρασκευή cocktail. Συνδυάζεται με φρούτα & φουά γκρά.

White Cretan
Varieties

Party Animal
Ημίγλυκος Λευκό | Medium Sweet White

When taste, good mood, sweetness and excellent company are gathered, it’s time for a Party 
Animal.

Όταν η γεύση, η θετική διάθεση, η γλυκύτητα και η καλή παρέα συνυπάρχουν, τότε είναι η στιγμή 
για ένα Party Animal.

Crete White
Λευκό11,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9 - 11°C

Refreshing, young, easygoing. Out of Cretan grape varieties, coming from the most historical winery of 

Crete and cheering up for a great time! Can be used as an aperitif. Can be used in cocktails. Matches 

perfectly with fruits & foie gras.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

Tip! Ένα cocktail friendly κρασί, έτοιμο να υποστηρίξει τη φαντασία σου!
A cocktail friendly wine, ready to back your imagination!

750ml 12x750ml
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Δροσερό, φρέσκο, απολαυστικό. Από Κρητικές ποικιλίες σταφυλιών, με την προσοχή του ιστορικό τερου 

οινοποιείου της Κρήτης και την παρότρυνση για  καλή διασκέδαση! Συνδυάζεται με σούσι, σαλάτες, φρούτα & 

τάρτες φρούτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρασκευή cocktail.

Kotsifali
Mandilari

Party Animal
Ημίξηρο Ροζέ | Medium Dry Rose

When taste, good mood, sweetness and excellent company are gathered, it’s time for a Party 
Animal.

Όταν η γεύση, η θετική διάθεση, η γλυκύτητα και η καλή παρέα συνυπάρχουν, τότε είναι η στιγμή 
για ένα Party Animal.

Crete Rose
Ροζέ12%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

10 - 12°C

Refreshing, young, easygoing. Out of Cretan grape varieties, coming from the most historical winery of Crete 

and cheering up for a great time! Perfectly matched with sushi, salads, fruits & fruit pies. It can also be used 

as a additory cocktail ingredient.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

Tip! Ένα cocktail friendly κρασί, έτοιμο να υποστηρίξει τη φαντασία σου!
A cocktail friendly wine, ready to back your imagination!

750ml 12x750ml





MINOS - MILIARAKIS WINERY

Heraklion Crete, GR 70100 Peza  |  www.minoswines.gr  |  Τ.: +30 2810 741 213  |  info@minoswines.gr

  Minos-Miliarakis Winery  |   #minosmiliarakiswinery

Δροσερό, φρέσκο, απολαυστικό. Από Κρητικές ποικιλίες σταφυλιών, με την προσοχή του ιστορικό τερου 

οινοποιείου της Κρήτης και την παρότρυνση για  καλή διασκέδαση! Συνδυάζεται με φρούτα & γλυκά σο-

κολάτας.

Kotsifali
Mandilari

Party Animal
Ημίγλυκος Ερυθρός | Medium Sweet Red

When taste, good mood, sweetness and excellent company are gathered, it’s time for a Party 
Animal.

Όταν η γεύση, η θετική διάθεση, η γλυκύτητα και η καλή παρέα συνυπάρχουν, τότε είναι η στιγμή 
για ένα Party Animal.

Crete Red
Ερυθρό12%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

12 - 14°C

Refreshing, young, easygoing. Out of Cretan grape varieties, coming from the most historical winery of 

Crete and cheering up for a great time! Perfectly matched with sushi, fruits & chocolate pies.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

750ml 12x750ml

Tip! Ένα cocktail friendly κρασί, έτοιμο να υποστηρίξει τη φαντασία σου!
A cocktail friendly wine, ready to back your imagination!
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Προέρχεται από ποικιλία λευκών σταφυλιών Bηλάνα. Xρώμα ανοιχτό κίτρινο, αρώματα φρούτων, γεύση λε-

πτή και δροσερή, αρωματική επίγευση. Tα σταφύλια προέρχονται από ιδιόκτητους και συμβεβλημένους με 

την εταιρεία αμπελώνες που βρίσκονται όλοι στην ζώνη ΟΠΑΠ Πεζά και έχουν στρεμματικές αποδόσεις από 

1200 μέχρι 1500 κιλά. O μούστος μετά από απολάσπωση ζυμώνεται σε σταθερή θερμοκρασία 18°C μέσα 

σε 12τοννες δεξαμενές. Συνδυάζεται με λευκά κρέατα, BBQ, ζυμαρικά, ψάρια σχάρας & δροσερές σαλάτες.

Vilana 100%

Minos Palace Λευκό | White

The Winery’s most recognizable label continues a course of more than 55 years in a market with 
increasing demands. A landmark in the development of Cretan wine.

Η πιο αναγνωρίσιμη ετικέτα του Οινοποιείου, συνεχίζει μια διαδρομή 55 και πλέον χρόνων σε μια 
αγορά με αυξανόμενες απαιτήσεις.  Ένα κρασί που αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του κρητικού 
κρασιού.

Crete White
Λευκό

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης11,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9 - 11°C

From the white grape variety of Vilana. It has a light yellow colour, the taste of fruits, a delicate and refresh-

ing flavour and aromatic aftertastes. The grapes are cultivated in privately owned and contracted vineyards 

all within the zone of A.O. PEZA and yield approximately 1.200 – 1.500 kilograms per 1.000 m 2. After the 

clarication, the must is fermented at a stable temperature of 18°C in 25 - tons - tanks. Can be accompanied 

with grilled fishes, poultry, BBQ, pasta & refreshing salads.

Κρήτη

Tip! Μια ετικέτα με 55 χρόνια ιστορία στην αγορά, σφραγίδα ποιότητας & γεύσης.
A 55 years old label, a taste & quality certificate.

375ml 24x375ml 750ml 12x750ml
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Ένας συνδυασμός κόκκινων σταφυλιών ποικιλίας Kοτσιφάλι (80%) και Mαντηλάρι (20%). Έχει μωβ χρώμα, 

το άρωμα αποξηραμένων φρούτων όπως σταφίδα και δαμάσκηνου και ελαφριά γεύση βανίλιας. Έχει μια 

πλούσια, ισορροπημένη και διαρκή γεύση. Tα σταφύλια προέρχονται από ιδιόκτητους και συμβεβλημένους 

αμπελώνες μέσα από τη ζώνη OΠAΠ Πεζών και έχουν στρεμματικές αποδόσεις 800 κιλά ανά στρέμμα. H 

οινοποίηση εκτελείται σύμφωνα με την κλασσική μέθοδο της ερυθρής οινοποίησης σε ειδικους οινοποιητές. 

Tο κρασί παραμένει για 9 μήνες σε βαρέλια δρύϊνα, για 3 μήνες σε δεξαμενές και μετά εμφιαλώνεται. Συνδυ-

άζεται με κόκκινα κρέατα, BBQ, ζυμαρικά με πικάντικες σάλτες & πλούσιες σαλάτες.

Kotsifali 80%
Mandilari 20%

Minos Palace Ερυθρό | Red

Crete Red
Ερυθρό

4 years
4 χρόνια12,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

18°C

A combination of the red grape varieties Kotsifali (80%) and Mandilari (20%). It has a purple colour, the 

aroma of dried fruit as raisin and prune and a light vanilla flavour. It has a rich, balanced and lasting flavour. 

The grapes are cultivated in privately owned and contracted vineyards within the zone of A.O. PEZA and yield 

approximately 800 kilograms per 1.000 m2 . The vinification is carried through with the classic method of 

red vinification in special containers. The wine remains for 9 months in oak barrels, for 3 months in tanks 

and then it is bottled. It can be aged for 4 years. Can be accompanied with red meats, BBQ, spicy pasta & 

rich salads.

Κρήτη

375ml 24x375ml 750ml 12x750ml

Tip! Το πρώτο κρητικό κρασί περασμένο από δρύινο γαλλικό βαρέλι.
The first red Cretan wine ageing in French oak casks.

The Winery’s most recognizable label continues a course of more than 55 years in a market with 
increasing demands. A landmark in the development of Cretan wine.

Η πιο αναγνωρίσιμη ετικέτα του Οινοποιείου, συνεχίζει μια διαδρομή 55 και πλέον χρόνων σε μια 
αγορά με αυξανόμενες απαιτήσεις.  Ένα κρασί που αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του κρητικού 
κρασιού.
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375ml 24x375ml 750ml 12x750ml

Aπό συνοινοποίηση των ερυθρών ποικιλιών κοτσιφάλι και μαντηλάρι. Xρώμα ανοιχτό κερασί, αρώματα 

κόκκινων φρούτων όπως κεράσι και φράουλα, γεύση γεμάτη και ισορροπημένη, ευχάριστη επίγευση. Tα 

σταφύλια, προερχόμενα από ιδιόκτητους και συμβεβλημένους αμπελώνες μέσα και έξω από την ζώνη OΠAΠ 

Πεζών, έχουν στρεμματικές αποδόσεις που δεν ξεπερνούν τα 1200 κιλά. O μούστος, μετά την αποράγιση, 

παραμένει στους οινοποιητές επί 24 ώρες μαζί με τα στέμφυλα για να τραβήξει το επιθυμητό χρώμα και στη 

συνέχεια οδηγείται σε 12τοννες δεξαμενές.

Minos Palace Ροζέ | Rose

The Winery’s most recognizable label continues a course of more than 55 years in a market with 
increasing demands. A landmark in the development of Cretan wine.

Η πιο αναγνωρίσιμη ετικέτα του Οινοποιείου, συνεχίζει μια διαδρομή 55 και πλέον χρόνων σε μια 
αγορά με αυξανόμενες απαιτήσεις.  Ένα κρασί που αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του κρητικού 
κρασιού.

Tip! Η οξύτητα του μαντηλαριού παραμένει η σφραγίδα του κρητικού ροζέ.
The acidity of the Mandilari variety remains the main characteristic of the Cretan roses.

Kotsifali
Mandilari Crete Rose

Ροζέ12%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

10-12°CΚρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

A combination of the red varieties Kotsifali and Mandilari. It has a light cherry colour, the aroma of red fruit 

like cherry and strawberry, a full flavour and a balanced and pleasant aftertaste. The grapes are cultivated in 

privately owned and contracted vineyards within and around the zone of A.O. PEZA and yield not more that 

1.000 kilograms per 1.000 m 2 . The must remains in the tanks for 24 hours with the grape mash in order 

to obtain the desired colour. Then it is fermented in 12-tons-tanks at 18°C.
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Η ζύμωση ακολουθείται στους 14°C και η εμφιάλωση ολοκληρώνεται στις αρχές κάθε χρονιάς. Χρώματος 

χρυσαφί, ένα κρασί δροσιστικό με γεμάτο σώμα και κυρίως χαρακτηρισμένο από τη γλύκα του κίτρινου φρού-

του. Συνδυάζεται με οστραοκειδή, φρούτα, τάρτες & γλυκά κρέμας.

Vilana

Ημίξηρος Λευκό | Medium Dry White

Made out of the most typical white variety of the island, the variety of Vilana. Grapes are culti-
vated within the department of Heraklion, inside and out of Peza area with a yield of 90 Hl/Hr.

Από την τυπική κρητική ποικιλία Βηλάνα. Τα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες της 
περιοχής του Ηρακλείου, εντός κι εκτός ζώνης Πεζών με στρεμματική απόδοση κάτω από τα 
1200 κιλά.

Crete White
Λευκό11,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9 -10°C

Fermentation is run under 14°C and the wine is bottled by the beginning of each year. Characterized by a 

gold color, a very refreshing wine with a slightly velvet body but most of all, the gentle sweetness of the fruit. 

Matches perfectly with crustacean, fruits, pies & creamy cakes.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

750ml 12x750ml 375ml 24x375ml

Tip! Μια ετικέτα με 55 χρόνια ιστορία στην αγορά, σφραγίδα ποιότητας & γεύσης.
A 55 years old label, a taste & quality certificate.
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Από τις παραδοσιακές Κρητικές ποικιλίες Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι. Tα σταφύλια προέρχονται από αμπελώ-

νες του Nομού Hρακλείου εντός και εκτός της ζώνης Πεζών με στρεμματικές αποδόσεις γύρω στα 1200 κιλά. 

Συνδυάζεται με σαλάτες, φρούτα, τάρτες & γλυκά σοκολάτας.

Kotsifali
Mandilari

Ημίξηρος Ροζέ | Medium Dry Rose

The combination of the young and fruity character of Kotsifali and Mandilari varieties with the 
sweetness of the unfermented sugars.

Ο συνδυασμός του νεαρού και φρουτώδους χαρακτήρα των ποικιλιών Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι 
με την γλυκύτητα των αζύμωτων ζαχάρων.

Crete Rose
Ροζέ12%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

10 -12°C

From the traditional Cretan varieties Kotsifali and Mandilari. The grapes derive from Heraklion Region vine-

yards in and out of Peza zone with a yield around 1.200 kilos per 1.000 sq.m. The fermentation of decanted 

must is done in at even temperature of 18oC and it is bottled in the beginning of each year. Rosy in colour, 

a luscious crisp wine with the intense fruitiness of grapes and a discreet sweetness, which can accompany 

your fruit as well as your meal. Matches perfectly with salads, fruits, pies & chocolate cakes.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

750ml 12x750ml 375ml 24x375ml

Tip! Μια ετικέτα με 55 χρόνια ιστορία στην αγορά, σφραγίδα ποιότητας & γεύσης.
A 55 years old label, a taste & quality certificate.
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Από την παραδοσιακή Κρητική ποικιλία Βηλάνα. Tα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες του Nομού Hρα-

κλείου εντός και εκτός της ζώνης Πεζών με στρεμματικές αποδόσεις γύρω στα 1200 κιλά. Συνδυάζοντας 

τα αρώματα ενός νεαρού λευκού κρασιού και την μετρημένη γλυκύτητα ενός γλυκού κρασιού, μπορεί να 

καταναλωθεί σαν απεριτίφ, να συνοδεύσει φουά γκρα και να αποτελέσει επιλογή με το γλυκό και το φρούτο 

σας. Συνοδεύεται με φουά γκρα, τάρτες, φρούτα & γλυκά κρέμας.

Vilana

Ημίγλυκος Λευκό | Medium Sweet White

The combination of the fruity Vilana character with the balanced sweetness of the unfermented 
sugars.

Ο συνδυασμός του φρουτώδους χαρακτήρα της ποικιλίας Βηλάνα με την ισορροπημένη γλυκύτητα 
των αζύμωτων ζαχάρων.

Crete Rose
Ροζέ11,5%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

9-10°C

From the traditional Cretan Vilana variety. The grapes derive from Heraklion Region vineyards in and out of 

Peza zone with a yield around 1.200 kilos per 1.000 sq.m. Combining the fragrances of a young white wine 

and the moderate sweetness of a sweet wine, can be consumed as an aperitif, accompany foie gras and make 

a choice for your dessert and fruit. Perfeclty matched with, foie gras, pies, fruits & creamy sweets.

Κρήτη

drink it young

άμεσης
κατανάλωσης

375ml 24x375ml 5 202154 013447

Tip! Μια ετικέτα με 55 χρόνια ιστορία στην αγορά, σφραγίδα ποιότητας & γεύσης.
A 55 years old label, a taste & quality certificate.

750ml 12x750ml
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Heraklion Crete, GR 70100 Peza  |  www.minoswines.gr  |  Τ.: +30 2810 741 213  |  info@minoswines.gr

  Minos-Miliarakis Winery  |   #minosmiliarakiswinery

Από τις παραδοσιακές Κρητικές ποικιλίες Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι. Tα σταφύλια προέρχονται από αμπελώ-

νες του Nομού Hρακλείου εντός και εκτός της ζώνης Πεζών με στρεμματικές αποδόσεις γύρω στα 1200 κιλά. 

Συνδυάζοντας τα αρώματα ενός νεαρού ερυθρού κρασιού και την μετρημένη γλυκύτητα ενός γλυκού κρασιού, 

μπορεί να καταναλωθεί σαν απεριτίφ ή να συνοδεύσει το γλυκό και το φρούτο σας. Συνδυάζεται με κόκκινα 

φρούτα, τάρτες, γλυκά σοκολάτας.

Kotsifali
Mandilari

Ημίγλυκος Ερυθρό | Medium Sweet Red

The combination of the young and fruity character of Kotsifali and Mandilari varieties with the 
sweetness of the unfermented sugars.

Ο συνδυασμός του νεαρού και φρουτώδους χαρακτήρα των ποικιλιών Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι 
με την ισορροπημένη γλυκύτητα των αζύμωτων ζαχάρων.

Crete Rose
Ροζέ12%

Alc. % Varieties
Ποικιλία

Vineyard
Αμπελώνας

Category
Κατηγορία

Drink at
Θερμοκρασία

Drink up to
Πίνεται έως

12-14°C

From the traditional Cretan varieties Kotsifali and Mandilari. The grapes derive from Heraklion Region vine-

yards in and out of Peza zone with a yield around 1.200 kilos per 1.000 sq.m. Combining the fragrances of a 

young red wine and the moderate sweetness of a sweet wine, can be consumed as an aperitif or accompany 

your dessert and fruit. Perfectly matched with red fruit, pies & chocolate cakes.

Κρήτη
3 years
3 χρόνια

Tip! Μια ετικέτα με 55 χρόνια ιστορία στην αγορά, σφραγίδα ποιότητας & γεύσης.
A  55 years old label, a taste & quality certificate.

750ml 12x750ml 375ml 24x375ml 52 02154 014444




