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Grækenland som vinland
Grækenland er både kendt og berygtet for sine vine. Og 
hvidvinen retsina er nok noget man enten elsker eller 
hader. Danskerne elsker at tage på ferie i Grækenland, 
og oftest er det øerne som er destinationen. 

Med få undtagelser kommer de bedste vine dog oftest 
fra fastlandet, så den første fejl kan være at drikke lokal 
vin som har været behandlet og opbevaret forkert, den 
næste fejl kan være huset’s vin på karaffel. Husk altid 
at bestille vin på flaske, så er der størst chance for at 
kvaliteten matcher den lækre mad. 

Retsina navnet stammer i øvrigt fra det græske ritini 
som betyder harpiks. Før i tiden brugte man harpiks 
som naturlig konservering Og man fandt det oplagt at 
vin ved hjælp af harpiks ville få længere holdbarhed. 
Man havde dog ikke taget forbehold for påvirkningen af 
smagen i vinen, men efter- hånden blev dette særpræg 
et kendetegn. 

Retsina laves i dag i alle kvaliteter og findes i øvrigt 
også som rosé hvilket dog ikke ses så ofte. Grækenland 
kan mere eller mindre takkes for den vinproduktion vi 
kender i dag overalt i Europa, og vinproduktionen går 
flere tusinde år tilbage. Næsten 80% af produktionen er 
hvidvin hvilket afspejler deres klima samt kærlighed til 
fisk. 

Kvaliteten af de græske vine har ofte været bremset 
af krige samt diktaturet som først sluttede i sommeren 
1974. Efter diktaturets ophør blev de private vingårde 
igen selvstændige og kvaliteten steg markant på vinene. 
Marker blev omplantet og kældre moderniseret de tiltag 
som dengang blev etableret gør i dag kvaliteten på 
vinene markant højere og mere stabil. Samtidigt blev det 
besluttet at græske vine skulle markedsføres under de 
mange autentiske druer som stammer fra Grækenland 
og ikke på de internationale druer som findes overalt i 
verden. Derfor gør man rigtigt meget ud af kvaliteten på 
druer som Assyrtiko, Malagousia, Agiorgitiko, Xinomavro 
osv. Hvilket også afspejles på vinkortet her hos Sevags. 

Håber du vil nyde ’Smagen af Grækenland’ – kali orexi!



”Kalos Irthate!”
velkommen hos

Sevag’s Grækeren

Sevags Velkomstdrink 58,-
En dejlige frisk velkomstdrink. 
Den indeholder Samos dessertvin, hvidvin, 
ouzo, appelsin juice og sirup de grenadine. 

Husets Vine
Husets vine    En hel flaske 0,75  265,-
Husets vine    halv karaffel  0,5 l  165,-
Husets vine    pr. glas  45,-

Rosé kan kun købes i hel flaske.

Cavino Moschofilero Hvid - Frisk hvidvin lavet på 
Moschofilero fra dens mest kendte område, Mantineia. 
En let blomstret, med en frisk og balanceret smag.

Malamatina Retsina – Den meget populær græske 
retsina med den karismatiske harpiks eftersmag. 
Lavet på druerne roditis og savatiano..

Dourakis Kudos Rosé – Vellavet rosé lavet på druen 
grenache rouge. En rosé med mellem kraft, som både 
kan nydes afkølet for sig selv, eller sammen med et 
lækkert måltid. 

Cavino Nemea Agiorgitiko Rød – God kraftig rødvin med 
massere af frugtige toner af den klassiske græske drue 
agiorgitko fra området Nemea. En rødvin som vil over-
raske med sin skønne smag.



Cavino – Peloponnese
Vingården Cavino er beliggende på Peloponnese 
halvøen i den sydlige del af fastlandet nede ved Athen. 
Det er hjemsted for agiorgitiko druen og Grækenlands 
største PDO Nemea. Agiorgitiko druen er kendetegnet 
ved en dyb rød farve, toner af mørke bær og en behage-
lig blød garvesyre. 

Ved fadlagring modnes vinene efterfølgende langsomt 
og har langt kælder potentiale. Vingården Cavino blev 
grundlagt i 1958 af Constantinos Anastassiou, og star-
tede som en traditionel vingård og sidenhen er begyndt 
at destillere på samme beliggenhed.  

Cavino’s Mega Spelio vingård er et tidligere kloster med 
officielle vinproduktions referencer helt tilbage i år 1550. 
Dengang bar munkene druerne nede fra markerne op til 
klostrets vinkældre hvor de lagrede vinene i 500l fade. 
Efter en gennemgribende renovation i 1999 er dette i 
dag stedet for Cavino’s top-hylde vine Mega Spelio.

Dourakis – Kreta 
Tager man turen til det smukke Kreta, kan man i Alikam-
pos i Chania området finde vingården Dourakis, som er 
midt inde i den græske ø. Her har faren og stifteren i sin 
tid måtte lave plads til vinkælderen ved at hukke ud i det 
bjerg hvor vingården ligger.

Andreas havde en vision om at starte en vingård som 
producerede flere forskellige vine fra blandede vinstokke 
på Kreta. Efter en lærdomstur til Tyskland om vinproduk-
tion og efter at have fulgt og arbejdet for flere græske 
vingårde, blev Dourakis Winery en realitet og har siden 
Andreas åbnede dørene i 1988 fået denne vision til at 
gå i opfyldelse. 



Græske Hvidvine
Stin Ygia mas!!! Skål
Malamatina Retsina 0,5  165,-
Den meget populær græske retsina med 
den karismatiske harpiks eftersmag. 

Gaia Ritinitis Retsina 0,75   265,-
Retsina i en helt ny og uigenkendelig klasse. En yderst 
balanceret hvidvin tilført helt frisk harpiks, som giver 
smag af gran og fyr, samt blomstret toner. 

Gaia Notios White 0,75   315,-
En ’people pleaser’ fra øverste hylde med denne Notios 
White fra Gaia. En klassisk græsk vin sammensætning 
af roditis og moschofilero, fik i denne moderne version 
tilført assyrtiko som originalt er fra Santorini, for at give 
vinen mere styrke, længde og dybde.

Cavino Mega Spelio Cuvee III 0,75   335,-
Som tidligere sølvvinder i Berliner Wein Trophy, får man 
i denne fadlagret vin en god sprød syre pænt balanceret 
med tanninerne fra egefadene. Malagouzia og assyrtiko 
druen er lagret for sig, ved siden af chardonnayen inden 
de blandes og lagres yderligere for den bedste kontrol 
og smagsoplevelse.

Nostos Romeiko (økologisk) 0,75   370,-
Yderst spændende og interessant blanc de noir hvidvin. 
Blanc de noir som betyder at det er en hvidvin lavet af 
sorte druer, som giver en god kraftig og smagfuld vin. 
Kort sagt vender Manousakis vingård op og ned på den 
græske vinudvikling med denne Kreta kendte drue.

Interesseret i specielle hvidvine – spørg tjeneren!

Cava/bobler/cremant 0,75  385,-

Spørg tjener!



Nostos - Kreta 
Efter at have boet mange år i USA, tog Ted Manousakis 
tilbage til Kreta hvor han var født og opvokset. Navnet 
Nostos som vinene hedder, kommer også fra alle disse 
år i USA, da den græske betydning for ’Nostos’ betyder 
’længsel efter at komme hjem’, som er den betydning 
vinene fra Manousakis har til familien.

Ktima Driopi - Nemea  
I 2003 beslutter vinproducenten Giannis Tselepos at 
følge sin drøm om at udvide sin vinfremstillingsaktivitet 
ved at købe en vinmark, der dækker et område på 8,5 
hektar efter en lang søgning i hele Peloponnesisk om-
råde. Denne 50 år gamle vinmark ligger i Koutsi, Nemea 
i en højde af 380 meter. Nemea er velkendt blandt både 
vinproducenter og vinelskere som det perfekte sted 
at fremstille vin med de højeste standarder med stort 
aldringspotentiale fra agiorgitiko-druer.



Græske Rødvine
Stin Ygia mas!!! Skål
Cavino Mega Spelio Cuvee III 0,75   285,-
Dejlig kompleks rødvin fra Cavino. Smag og toner af 
røde og sorte frugter med lidt søde krydderier og toner 
af vanilje. Yderst velbalanceret vin med bløde tanniner 
og rød samt lang eftersmag.

Nostos MRS 0,75   345,-
Tør medium kraftig rødvin fra Kreta, med lette toner af 
vanilje i eftersmagen. Perfekt til alt rødt kød og skøn vin 
til dig og ’for the mrs’.

Ktima Driopi Classic    0,75  365,-
Fantastisk 100% ren agiorgitiko fra området Nemea. 
Massere af smag og kraft i denne flaske, efter de 8-10 
måneders fadlagring. Unik vin som er klar til at drikke nu 
eller kan blive sat i kælderen for de næste 3-5 år.

Ktima Tselepos Dilofos  0,75  395,-
Fra de privatejede vinmarker ved Kokkinomylos og 
Avlotopi (Arcadia, Grækenland) står stokkene med hhv. 
cabernet sauvignon og merlot til at producere denne 
fantastiske ’full-bodied’ vin silkebløde tanniner, samt 
med lang og balanceret afrunding i munden. Unik flaske 
som der kun laves ca. 25.000 flasker af per årgang.

Interesseret i specielle rødvine – spørg tjeneren!

Dessertvine
Samos Muscat vin Doux 30 ml   45,-
Sødme dessertvin fra Patras med let fedme og flot frisk-
hed. Bevarer sin lethed og undgår derfor den tunge stil 
som ofte kendetegner muscat. 

Mavrodaphne Patras 30 ml   45,-
Græsk portvins stil fra Patras. Intens sødme af mørke 
bær og lang blød eftersmag.

Romeiko Kreta 30 ml    60,-
Kretensisk dessertvin af druen romeiko. Vinen går også 
under navnet marouvas og er en frugtig, smagfuld og 
yderst traditionel dessertvin som stadig nydes af de 
lokale i dag.

Spirtus
Metaxa Cognac 30 ml    45,-
Den velkendte græske cognac. 

Ouzo 30 ml   45,-
Grækerens populær snaps lavet af anis. 

Sevags Velkomstdrink     58,-
En dejlige frisk velkomstdrink. Den indeholder Samos 
dessertvin, hvidvin, ouzo, appelsin juice og sirup de 
grenadine. 



Drikkevarer 
Sodavand (Royal Unibrew)
Vælg mellem Pepsi, Pepsi Max,  
Mirinda, Faxe kondi                                                45,-
Hyldeblomst                                                       38,-
Juice                                                                   38,-
Dansk Vand, Dansk Vand Citrus                        45,-
Kildevand                                                           25,-

Øl 330ml
Græsk øl ”Mythos” Pilsner                                 42,-
Speciel græsk øl Blond                                      48,-
Speciel græsk øl Mørk                                       48,-

Sevags Kaffekort 
Kaffe (filter kaffe).                                                               28,-
Kaffe (lavet af friske arabic bønner)                                   35,-
Esresso enkelt                                                                   28,-
Esresso double                                                                  35,-
Caffe Latte                                                                        45,-
Cappuccino                                                                      42,-
Irish Coffee                                                                       65,-
Varm Chokolade m/flødeskum                                       45,-
Te                                                                                         28,-

Sevags Desserter  
NANNORS CHOKOLADE KAGE
Chokolade kage med is.                                                       79,-

SIMOS CHEESECAKE
Cheesecake m/ mango Passion.                                          75,-

PAPAS GRÆSK YOUGURT
m/ Honning og nødder.                                                         79,-

GARO’S TARTUFO IS
Dessert m/ kombineret vanilie og Chokolade is                   75,-

SAREEN’S IS
3 Kugler is m/ chokolade sauce og flødeskum                     89,-

CHOKOLADE TRIO 
Lys, Mørk og hvid chokolade m. 1 kugle vanilie is               89,-

Skæring Strandvej 3 · 8250 Egå · www.sevags.dk · 86 17 62 22

Tordenskjoldsgade 25 · 8200 Århus N · www.sevags.dk · 86 16 88 30
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