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1. Gala Wines
Koutsi, Korinthos, Greece
Monograph 2016 Peloponnisos PGI
Druiven: 100% Moschofilero, alcohol: 12%
Kleur: lichtgeel met groene toets
Boeket: prikkelend, bloemen (roos), wit fruit: citroen, pompelmoes, muskaat
Smaak: zuren, mollig, wit fruit met pompelmoes, ananas
Afdronk: bittertje, weinig body, eerder lang
2. Alpha Estate
Amyndeon, Florina, Greece
Alpha Estate Malagouzia 2016 PGI
Druiven: 100% Malagouzia, alcohol: 13%
Kleur: lichtgeel met een mooie glans
Boeket: wit fruit, perzik, abrikoos, ananas, meloen, mango, citrus
Smaak: boeket komt terug, zurig tussen pompelmoes en limoen, gekonfijte ananas, droge vruchten
Afdronk: droge middellange afdronk in balans met lichte fijne notensmaak, aangename wijn
3. Domaine Papagiannokos
Pithagoras, Markopoulo, Mesogeas, Greece
Savatiano Old Vines, Markopoulo PGI (Dry white wine)
Druiven: 100% Savatiano, alcohol: 12%
Kleur: glanzend goudgeel met een vettig randje
Boeket: hout eik, vanille, beetje citrus, beetje hars
Smaak: leer, hout, citrus, meloen, fruitige oxidatieve toets, karamel en banaan
Afdronk: hout (iets te veel), looizuur, kruiden
4. Estate Argyros
Santorini, Greece
Assyrtiko 2016 PDO Santorini
Druiven: 100% Assyrtiko, alcohol: 13,50%
Kleur: licht- of watergeel, groenig
Boeket: wit fruit, nootjes, mineraal (vuursteen), bloesem
Smaak: is dubbel, met name iets zoet, plakkerig en ook prikkelende citrus, mineralen
Afdronk: een minimale houttoets, niet storend bittertje en iets zurig

5. Alpha Estate
Amyndeon, Florina, Greece
Axia Red 2014 PGI
Druiven: 50% Xinomavro, 50% Syrah
Kleur: kersen- of robijnrood met mooie glanzende spiegel
Boeket: stilstand: fruit (rijpe aardbeien), na walsen kruiden (peper), krieken, cuberdons
Smaak: peper op de tong, zuren, boeket komt niet door, strak, droog
Afdronk: middellang droog, zuren, vlak
6. Pavilou Estate
Ancien Nemea, Corinth, Greece
Ammos Nemea 2015 PDO
Druiven: 100% Agiorgitiko, alcohol: 14,50%
Kleur: intens donkerrood
Boeket: rijpe rode vruchten, getoast, gebrand, leer, karamel, tabak, koffie
Smaak: alcohol (quetch), tannines, kruiden, rood fruit, fondant chocolade
Afdronk: zacht en lang, op het einde een zuurtje, volmondig, veel belovend maar te jong gedronken
7. Ktima Tselepos
Arcadia, Greece
Dilofos 2015 PGI
Druiven; 70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot
Kleur: kersenrood
Boeket: framboos, cuberdon, alcohol, zoethout
Smaak: peper, bitter, rood fruit, paprika
Afdronk: niet spectaculair, lang en met karakter
8. Domaine Papagiannakos
Markopoulo, Attici, Greece
Melis 2015 PGI (sweet wine)
Druiven: 100% Malaguzia, alcohol: 13%
Kleur: geel tot goudgeel
Boeket: gedroogd gras, lychee, abrikoos, mandarijn, frisse neus
Smaak: kruiden, mandarijntjes, perzik, abrikoos
Afdronk: bittere toets tussen het zoete, geeft lengte aan de afdronk
9. Estate Argyros
Santorini, Greece
Vinsánto 2009 PDO, 4j. hout gerijpt, natuurlijke zoete witte wijn van zongedroogde vruchten
Druiven: 80% Assyrtiko, 10% Aidani, 10% Athiri, alcohol: 13%
Kleur: bruin-geel, madeirabruin, vettige dikke tranen
Boeket: rozijnen, hazelnoten, alcohol
Smaak: nootjes, sinaasappel, karamel
Afdronk: mondvol en beetje zuren, aangenaam

