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ΕΝΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ, ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ
BEST SELLER ΣΤΟ… ΠΟΤΗΡΙ ΣΑΣ

ΜΙΑ ΤΡΥΦΕΡΗ,
ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΕΙ
ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ...

Σ
αν απαλό αεράκι που χαϊδεύει το πρόσωπο…
σαν βόλτα πρωινή σε ολάνθιστα περιβόλια µε

οπωροφόρα… σαν βαρκάδα µε λιακάδα σε λίµνη
γαλήνια… σαν τρυφερή, αναπάντεχη ιστορία που
συγκινεί βαθιά και τις πέντε αισθήσεις.
Η αβάσταχτη γοητεία της απλότητας σε ένα λευκό
κρασί…

Έ
να λαµπερό, χρώµα, µε ανταύγειες του
κίτρινου και του πράσινου, σε µεταφέρει µε την

πρώτη µατιά σε έναν κόσµο αγνό, καθάριο, όπου
η απλότητα αναδεικνύεται σε µέγιστη αρετή.
Αρώµατα λεπτά, φινετσάτα, γοητεύουν µε τις
νότες από πράσινο µήλο, λευκόσαρκα φρούτα και
µια υποψία ανανά. Κάθε γουλιά σε µεταφέρει σε
ανθισµένους κήπους, µε το χάδι του ανέµου να
αγγίζει απαλά το πρόσωπο και να αναστατώνει
ανεπαίσθητα τα µαλλιά.

…ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΟΔΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
Η ΚΥΡΑ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
του WINERY
MONSIEUR NICOLAS
αποτελεί μια ωδή στην
ύψιστη τέχνη της
απλότητας και της
αγνότητας.

Η «παρεξηγηµένη» ποικιλία του Ροδίτη,
καλλιεργηµένη στους ηµιορεινούς
αµπελώνες της οικογένειας Καραµήτρου,
χάρη στο ιδανικό κλίµα, εκφράζει το
κρυµµένο µπουκέτο του από ποιοτικές
ορυκτές νότες, λεµονάτα, φρέσκα αρώµατα
και εξαιρετική οξύτητα, µε κρυστάλλινη
καθαρότητα.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ

Η
minimal, εκλεπτυσµένη αισθητική κυριαρχεί στη συσκευασία.
Η διαφάνεια που κυριαρχεί στο µπουκάλι επιτρέπει στο κρασί

ν’ αναδείξει το υπέροχο χρώµα του και την κρυστάλλινη καθαρότητά του.
Η ετικέτα απεικονίζει, µε εµπρεσιονιστική τεχνοτροπία, µια γυναικεία
µορφή πάνω σε µία βάρκα, σε µια ροµαντική στιγµή απόλυτης ηρεµίας.

ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣ
ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΥΣΗ

Μα ποια είναι η «ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ» ;

Έ
να τόσο ντελικάτο κρασί, που ταιριάζει απόλυτα στις γυναικείες
αισθήσεις, δε θα µπορούσε παρά να είναι αφιερωµένο σε µια αληθινή

γυναίκα… Ο οινοποιός Γιώργος Καραµήτρος, διόλου τυχαία, επέλεξε να
το αφιερώσει στη δική του «Κυρά της λίµνης», τη µητέρα του, που ζει
στον Μεσενικόλα, δίπλα στη λίµνη Ν. Πλαστήρα, έχοντας αφιερώσει,
όπως όλη η οικογένεια, τη ζωή της στο µεγάλωµα των αµπελιών και
στην Τέχνη του κρασιού…

ΕΝΑ ΚΡΑΣΙ
ΜΕ ΘΗΛΥΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Μεσενικόλας Καρδίτσας
ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Ροδίτης 100%
ΤΥΠΟΣ: Οίνος Λευκός Ξηρός
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) Καρδίτσα
ΧΡΩΜΑ & ΑΡΩΜΑ: Χρώµα καθάριο, λαµπερό κιτρινοπράσινο. Ευγενικά και φινετσάτα αρωµατικά µπουκέτα, µε
κυρίαρχες τις νότες από πράσινο µήλο, λευκόσαρκα φρούτα και µια υποψία ανανά.
ΣΤΟΜΑ: Μεσαίας έντασης σώµα, γεύση που ισορροπεί τέλεια την οξύτητα µε την αλκοόλη. Εξαιρετική επιλογή για όσους
επιθυµούν ένα κρασί διακριτικό, ελαφρύ χωρίς να στερείται σε αρώµατα και γεύση.
ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Συνοδεύει εξαιρετικά φρέσκα ωµά θαλασσινά, ψάρια ψητά, λευκά λεµονάτα κρέατα, λευκά
τυριά αλλά και ζυµαρικά µε pesto.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ: Σερβίρουµε στους 10-12 °C

∆ιατίθεται σε φιάλες των 750 ml

ΕΝΑ ΜΥΘΙΚΟ TERROIR
ΕΝΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ
ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ.
ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ.
Ένα τοπίο µε εµβληµατική οµορφιά,
ένα αληθινό παραµύθι και άνθρωποι
που αφηγούνται την ιστορία τους,
από τον Μεσαίωνα έως τις µέρες µας,
µέσα από την Τέχνη του Κρασιού.

Στον πανάρχαιο, ελληνικό αµπελώνα φτάνει το 1455 ένας Φράγκος ευγενικής καταγωγής, ο Monsieur Nicolas.
Μαζί του έφερε και τη γαλλική οινική κουλτούρα. Προς τιµή του οι ντόπιοι θα ονοµάσουν την περιοχή και την τοπική ποικιλία Μεσενικόλα.
Πολύ πολύ αργότερα η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Πλαστήρα επιδρά ευεργετικά στο µικροκλίµα της περιοχής, κάνοντας τις συνθήκες για
την αµπελουργία ιδανικές. Σε αυτή την ευλογηµένη περιοχή, µια οικογένεια, η οικογένεια Καραµήτρου, από τις αρχές του 20ου αιώνα, ανοίγει το
δρόµο για τον αµπελώνα να ταξιδέψει σε όλο τον κόσµο.
Το 2000, ο Γιώργος Καραµήτρος ο νεότερος ιδρύει το Οινοποιείο, µε σεβασµό στην
παράδοση, την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου.
Το µοναδικό, σύγχρονο και πλήρως καθετοποιηµένο Οινοποιείο, µέσα στη ζώνη Π.Ο.Π
(Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης) Μεσενικόλα του ∆ήµου Πλαστήρα δυναµικότητας
1.000.000 φιαλών ετησίως.
Από τότε, κατακτά κάθε χρόνο δεκάδες βραβεία ποιότητας και καινοτόµου σχεδιασµού σε
εγχώριους και διεθνείς διαγωνισµούς, ταξιδεύοντας τα προϊόντα και τη φήµη
του Μεσενικόλα σε όλο τον κόσµο.
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