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Grækenland er både kendt og berygtet for sine vine.
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 Grækenlands klima samt
kærlighed til fisk. 

Den græske vinkultur er både kvalitetsfuld og
mangfoldig. Hos Sevags kommer en række – sjældne –
græske druer, der kan spores tilbage til antikken, og som
næsten alle er tørkeresistente og modner i kyndige
hænder uden skræmmende høj alkohol. Græske vine kan
sagtens gøre sig internationalt og vi anbefaler nogle af de
bedste med stor personlighed. Assyrtiko, Moschofilero,
Agiorgitiko, Xinomavro og afspejles på vinkortet her hos
Sevags. 

Håber du vil nyde ’Smagen af Grækenland’ –
Velbekomme ellers Kali Orexi!

Grækenland som vinland
En dejlige frisk velkomstdrink. 
Den indeholder Samos dessertvin, hvidvin, 
ouzo, appelsin juice og sirup de grenadine. 

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

Zacharias Retsina - Aromaer af sommerlige
middelhavsfrugter med urtenoter, der minder om
mastiks, fyrretræ og timian. Intens aromatisk,
afbalanceret og forfriskende.

Zacharias Rosé – En fantastisk rosé lavet på druen
Agiorgitiko. En rosé med mellem kraft, som både kan
nydes afkølet for sig selv, eller sammen med et lækkert
måltid. 

Zacharias Rød – God kraftig rødvin med massere af
frugtige toner af den klassiske græske drue Agiorgitko fra
området Nemea. En rødvin som vil overraske med sin
skønne smag.

Sevags Velkomstdrink 

Husets vine en hel flaske 0,75 
 Husets vine halv karaffel 0,50
Husets vine pr. glas 

268,-

179,-

65,-

79,-

”Kalos Irthate!”
Velkommen hos

Sevag’s Grækeren

Husets Vine



Malamatina 
Retsina 0,50

Biblia Chora 
Sole Vidiano-Assyrtiko 0,75 

Cava/bobler/cremant 0,75 

Biblia Chora 
Assyrtiko-Sauvignon Blanc 0,75 

Alpha Estate
Sauvignon Blanc Fumé 0,75 

Biblia Chora 
Areti Assyrtiko Økologisk  0,75 

179-

315,-

335,-

355,-

420,-

465,-

Den meget populær græske retsina med 
den karismatiske harpiks eftersmag. 

En ’people pleaser’ fra øverste hylde med denne
Hvidvin fra Biblia Chora. En duftende vin med noter af
tropiske frugter og citrusaromaer. 

Biblia Chora Sole Hvid er en modern græsk vin med den
kretansisk drue vidiano. Anbefalet madparring
inkluderer stegt eller grillet fisk og blæksprutte, kylling
og andet fjerkræ.

Yderst spændende og interessant verdensklasse
Sauvignon Blanc. Kombinerer harmonisk med hvidt kød
eller oksekød i fyldige cremede saucer, ledsaget af
grøntsager. Rå eller kogt fisk i hvide saucer, pasta med
hvidt kød, halvfede saucer samt røget fisk og saganaki
ost.

Den har en blond-grøn farve, udtryksfuld næse, med
aromaer af citrus, citron og appelsin blander harmonisk
med mineralske og metalliske noter. Dens smag er rig,
med fremragende struktur, meget god alkohol-syre
balance og god eftersmag.

Spørg tjener!

Interesseret i specielle hvidvine – spørg tjeneren!

BIBLIA CHORA– Pangeon

Græske Hvidvine
Stin Ygia mas!!! Skål

Biblia Chora
Ovilos Assyrtiko-Semillon 0,75 455,-
Den absolutte hvidvin med 93% i Decanter og
guldmedaljer fra de største vinkonkurrencer. Assyrtikos
ægteskab med Semillon er meget vellykket, da
førstnævnte giver surhed, mens sidstnævnte giver
modenhed og ynde.

Vingården Biblia Chora er beliggende i den østlige del af
Makedonien. Vingården omkranser godset og ligger i en
højde af 380 meter over havets overflade.
Middelhavsklimaet, præget af milde vintre og varme
somre, er påvirket af havbrise og koldere luft, der stiger
ned fra Mount Pangeons konturer om natten.
Temperaturforskellene mellem dag og nat ekstremer er
store, hvilket gør, at druerne modnes langsomt.

Den gamle vinavlerarv og de ideelle jordbunds- og
klimatiske forhold fangede vinmagerne Vangelis
Gerovassiliou og Vassilis Tsaktsarlis opmærksomhed.
Det inspirerede begge mænd til at etablere en ny
godset i Pangeon, som de besluttede at kalde "Ktima
Biblia Chora" (ktima betyder: godset) efter
henvisningen i gamle skrifter.

BIBLIA CHORA har ramt en åre i tiden. Vingården
produceres vine med et lidt mere internationalt snit
båret frem af Syrah, Chardonnay og Cabernet Sauvignon.
F. eks. den lokale græsk drue Assyrtiko får selskab af
Semillon eller Sauvignon Blanc.

Denne 30 år gamle vinmarker ligger i området af den
gamle Fliouda byen i Nemea. Vingården har også 100
acres i Mantineia, hvor den hvide sort af Moschofilero
dyrkes. 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.

De græske sorter, der er blevet dyrket af vingården siden
1974, er Agiorgitiko, Assyrtiko, Sklava, Mavrodafni,
Kidonitsa, Malagouzia, Moschofilero og Roditi

ZACHARIAS - Nemea 



Den velkendte græske cognac. 

Grækerens populær snaps lavet af anis. 

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

Græsk portvins stil fra Patras. Intens sødme af mørke 
bær og lang blød eftersmag.

Sødme dessertvin fra Patras med let fedme og flot frisk- 
hed. Bevarer sin lethed og undgår derfor den tunge stil 
som ofte kendetegner muscat. 

Tør medium kraftig rødvin fra nordgrækenland, med
lette toner af vanilje i eftersmagen. Perfekt til alt rødt
kød, svinekød og krydrede pølser.

Dyb lilla farve. Elegant og behagelig rødvin med
aromatisk karakter, der minder om friske mørke
frugter og søde krydderier. Balanceret i munden og
venlig med frugtagtig smag og bløde, men intense
tanniner, giver den sin skønhed i al sin herlighed, når
den ledsager en god græsk "pikilia"og godt selskab.

Fantastisk 100% ren Xinomavro fra området Amyndeon.
Massere af smag og kraft i denne flaske, efter de 24
måneders fadlagring. Unik vin som er klar til at drikke nu
eller kan blive sat i kælderen for de næste 3-5 år.

Ouzo 30 ml 

Biblia Chora
Rødvin 0,75 

Metaxa Cognac 30 ml 

Sevags Velkomstdrink 

Alpha Estate
Xinomavro Reserve 0,75 

Mavrodaphne Patras 30 ml 

Biblia Chora
Areti Agiorgitiko Økologisk 0,75 

Samos Muscat vin Doux 30 ml 

315,-

375,-

435,-

59,-

59,-

62,-

49,-

79,-

Spiritus

Dessertvine

Græske Rødvine

Interesseret i specielle rødvine – spørg tjeneren!

Stin Ygia mas!!! Skål

Biblia Chora
Plagios Merlot 0,75 415,-

Alpha Estate
S.M.X. Syrah-Merlot- Xinomavro 0,75 

455,-

I den smukke vingård på Alpha Estate i Amyndeon
mødte den krydrede Syrah den uregerlige lokale
Xinomavro. For at undgå ekstremerne i et så eksplosivt
ægteskab kom Merlot også til at runde hjørnerne med sit
velkendte fløjlsbløde præg. Nyd den med grillet kød,
hakkebøf, pølser og traditionelle græske retter med
tomatsauce eller kød.

Tager man turen til den smukke nordvestlige del af
Grækenland, kan man i Amyndeon området finde
vingården Alpha Estate, der regnes en af Xinomavro
druens højborg. ALPHA ESTATE vingård er beliggende i
hjertet af de privatejede vinmarker i
vindyrkningsudnyttelsen.

Den menneskelige faktor er uundværlig for udtrykket af
alle elementer, yndefuldt tilbudt af det unikke økosystem
i en enkelt blok, privatejet 75 ha vingård i produktionen
af vingårdens vine. Respekt for naturen kombineret med
høj kvalitet og dybt miljøvenlige dyrkningsmetoder og de
producerede vines egenskaber er mulige med
implementering af mild, bæredygtig integreret
vindyrkning og vinfremstillingspraksis baseret på de
seneste internationale standarder.

ALPHA ESTATE- Amyndeon

Plagios rødvinen fra Biblia Chora er en exceptionel vin
med en intens rød farve, der lagres på nye franske
egetræsfade i 16 måneder. Den Merlot har forskellige
aromaer af røde frugter, chokolade, cedertræ og
ristede nødder. En afbalanceret rødvin med fuld krop
og fremragende struktur.



Kaffe 
Kaffe 
Esresso 
Esresso 
Caffe Latte
Cappuccino
Irish Coffee
Varm Chokolade
Te

Vælg mellem Pepsi, Pepsi Max, 
Mirinda, Faxe kondi 
Hyldeblomst 
Juice 
Dansk Vand, Dansk Vand Citrus 
Kildevand 

(filter kaffe)
(lavet af friske arabic bønner) 
enkelt 
double 

m/flødeskum 

32,-
39,-
32,-
39,-
52,-
49,-
79,-
49,-
32,-

105,-

112,-

99,-

99,-

105,-

105,-

Græsk øl ”Mythos” Pilsner / Alk. fri
Speciel græsk øl Blond 
Speciel græsk øl Mørk
Månedens særlige øl

 
Lys, Mørk og hvid chokolade m. 1 kugle vanilie is 

Dessert m/ kombineret vanilie og Chokolade is 

3 Kugler is m/ chokolade sauce og flødeskum 

Chokolade kage med is

m/ Honning og nødder

Cheesecake m/ mango Passion.

Årets Sydeuropæiske restaurant 2017

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer

2017 2018 2019 2020 2021

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

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

Sevags Sevags_graekeren

Øl 330ml

Sodavand (Royal Unibrew)

NANNORS CHOKOLADE KAGE

SIMOS CHEESECAKE

PAPAS GRÆSK YOUGURT

GARO’S TARTUFO IS

SAREEN’S IS

CHOKOLADE TRIO

Drikkevarer 

Sevags Kaffekort 

Sevags Desserter 

Nomineret

49,-
45,-
45,-
49,-
25,-

49,-
55,-
55,-
52,-

Fadøl 500ml
Pilsner
Classic

59,-
63,-




