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1. Louis Roederer
Collection 243 NV, 750 ml – €44,00
Louis Roederer
Collection 242 NV, 1.5 L – €91,50

2. Louis Roederer
Collection 242 NV, 3 L – €199,00

3. Louis Roederer
Brut Rosé Vintage 2016, 750 ml – €64,00
Brut Rosé Vintage 2012, 1.5 L – €132,00

H διαθεσιµότητα ορισµένων συσκευασιών είναι περιορισµένη.
Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

Aiolos SA  IMPORTERS & DISTRIBUTORS OF FINE WINES & SPIRITS – www.aioloswines.gr
AΘΗΝΑ: 210 98 87 341, 210 98 37 638, 210 98 47 113  & aiolos-orders@aioloswines.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 54 48 02, 2310 55 02 61 & makedonia@aioloswines.gr
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6. Louis Roederer Vintage 2015 
σε ισοθερµική πολυτελή κασετίνα
750 ml – €62,00

Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

4. Βrut Nature Βlanc 2015
750 ml – €69,00

5. Βrut Nature Rosé 2015
750 ml – €78,00
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8. Louis Roederer
Cristal Rosé Βrut 2013
750 ml – €475,00

Cristal Rosé Βrut 2012
1.5 L – €1.070,00
3 L – €5.100,00

9. Louis Roederer 
Cristal Vinothèque 1995

1.5 L – €1.850,00
Cristal Vinothèque 1996

1.5 L – €1.850,00
Cristal Vinothèque 2000

1.5 L – €1.850,00
Cristal Vinothèque Rosé 1999

750 ml – €1.650,00
Cristal Vinothèque Rosé 2000

750 ml – €1.700,00

10. Louis Roederer
Cristal Brut 2012   
6 L – €7.100,00      

7. Louis Roederer
Cristal Βrut 2008
1.5 L – €530,00

Cristal Βrut
2006 ή 2007 ή 2009
3 L – €2.390,00

Όλοι όσοι έχουν δοκιµάσει Cristal έχουν
υποκλιθεί στην ποιότητά της. Αυτοί όµως που
την κατανοούν σε βάθος πάντα σχολιάζουν πως, 

για να νιώσεις πραγµατικά το µεγαλείο
της Cristal, πρέπει να τη δοκιµάσεις

αφού έχει κλείσει τα εικοστά γενέθλιά της. 
Το θέµα είναι πως ελάχιστοι οινολάτρες 

έχουν ζήσει την εµπειρία. 
Η σειρά Vinothèque έρχεται να δώσει

 αυτή ακριβώς την ευκαιρία.
Η οµάδα της Louis Roederer, όταν µια 

εσοδεία της Cristal βρίσκει
τον δρόµο της προς την αγορά,

κρατάει µια ποσότητα 
(κλεισµένη ήδη µε τον τελικό 
φελλό) και την κυκλοφορεί ως 

Vinothèque τουλάχιστον µία 
δεκαετία αργότερα.

Crysta
l-clear = πασιφανής                                         Cristal-clear = στρατοσφαιρική

  

Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
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11. Louis Roederer Cristal Rosé 2008, 6 L €14.500,00      

Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
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H πολυτελής κασετίνα 
Cristal Rosé Brut 
µίας φιάλης 750 ml 
ή µίας φιάλης 1.5 L
ή µίας φιάλης 6 L
– χωρίς χρέωση

H ισοθερµική κασετίνα
Cristal Vinothèque
1.5 L – χωρίς χρέωση

7. 8.

Σηµείωση: Οι πολυτελείς κασετίνες για την Cristal 750 ml και την Cristal Rosé 750 ml 
διατίθενται µε χρυσό κούµπωµα. Οι πολυτελείς κασετίνες για χωρητικότητα φιάλης 
από 1.5 L και µεγαλύτερη είναι ισοθερµικές.

10.

H ξύλινη κασετίνα
Cristal 2012
6 L – χωρίς χρέωση

H ισοθερµική κασετίνα
Cristal Vinothèque 
και Cristal Vinothèque Rosé
750 ml – χωρίς χρέωση

9. 9.

H πολυτελής κασετίνα 
Cristal µίας φιάλης 
750 ml ή 
µίας φιάλης 1.5 L
– χωρίς χρέωση

Η τσάντα κραφτ Αiolos 
– χωρίς χρέωση

Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
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1. Gosset
Extra Brut NV
750 ml – €34,00

2. Gosset
Grand Rosé NV
750 ml – €54,50

3. Gosset
Grand Blanc de Blancs NV
750 ml – €57,50

 

O παλιότερος

oίκος της

Καµπανίας, 

συνώνυµος

µε την εγγύηση

της αριστείας.

∆εκαέξι γενιές 

της οικογένειας Gosset

µε πρώτο τον Jean 

Gosset (1484–1556).

Aπό το 1584

o Pierre Gosset

οινοποιούσε κόκκινα

κρασιά και τον

18ο αιώνα ξεκίνησε

η παραγωγή

 σαµπάνιας.

Τον 21ο αιώνα, 

οι cuvéesGosset 

εξακολουθούν

να εµφιαλώνονται

σε φιάλη πανοµοιότυπη

 µε αυτήν που 

πρωτοχρησιµοποιήθηκε

 τον 18ο αιώνα.



Ο οίκος Billecart Salmon 
ιδρύθηκε το 1818 από τους

Νicolas François Billecart (1794-1858)
και τη σύζυγό του

Élisabeth Salmon (1797-1860)

Το ένστικτο
της υπέρβασης

Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
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1. Billecart-Salmon
Βrut Nature
750 ml – €47,50
1.5 L – €98,50

2. Billecart-Salmon
Brut Rosé NV
750 ml – €69,50

3. Billecart-Salmon
Blanc de Blancs NV
750 ml – €71,00
1.5 L – €146,00 



Η κατασκευή του Πύργου του Άιφελ 
στο Παρίσι ολοκληρώθηκε το 1889. 
Το έργο του µηχανικού Γουστάβο Άιφελ 
έχει ύψος 324 µέτρα και βάρος 10.000 τόνους.

1887 1889

Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Η ξύλινη κασετίνα Αiolos
τριών φιαλών 750 ml
– µε επιπλέον χρέωση €12,00



     4. Billecart-Salmon
    Blanc de Blancs 
  Cuvée Louis Salmon 2008
750 ml – €148,00

7. Billecart-Salmon
Clos Saint Hilaire 2006
750 ml – €430,00
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5. Billecart-Salmon
Brut Réserve

3 L – €206,00

6. Billecart-Salmon
Brut Rosé NV
3 L – €320,00

Σε όλες τις τιµές που αναγράφονται δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.



Η ξύλινη κασετίνα
Βrut Réserve και Brut Rosé 1,5 L
– χωρίς χρέωση

Η τσάντα κραφτ Αiolos
µέχρι δύο φιαλών 750 ml
ή µίας φιάλης 1,5 L 
– χωρίς χρέωση

Από τον 17ο αιώνα στην Αy-Champagne
∆ύο χιλιόµετρα υπόγεια τούνελ
Ήρεµα, ήσυχα, αθόρυβα
400 µικρά δρύινα βαρέλια
24 µεγαλοπρεπή δρύινα βαρέλια
Οι ήχοι του ρυθµού της φύσης
Η εξαιρετική αγνότητα
Άλογα και πρόβατα
Το ένστικτο, η πείρα και η καινοτοµία 
εναλλάσουν απόψεις
Cru by cru, grape variety by grape variety
204 χρόνια ιστορία στα ποτήρια σας
Αµέτρητες οι φυσαλίδες – όπως και οι ευχές…   

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

–
–
–

Στη συνεχή αναζήτηση της αριστείας, 
η Billecart-Salmon ευνοεί µεθόδους καλλιέργειας 
που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος 

και την προώθηση της βιοποικιλότητας.
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Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

AΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

perfect champagne

Ο ήχος που κάνει µια σαµπάνια, καθώς αφήνει ένα σωστά ανοιγµένο µπουκάλι,
είναι µια από τις πρώτες ενδείξεις για την ταυτότητα του κρασιού.

Ο φελλός πρέπει να αφαιρεθεί σταθερά, αλλά απαλά, απελευθερώνοντας
έναν απαλό αναστεναγµό ή σφύριγµα.

Αυτό είναι το προοίµιο για µια χορωδία ήχων που σύντοµα θα γίνουν οικεία
στο προσεκτικό αυτί. Ακούστε προσεκτικά και θα µάθετε 
να παρακολουθείτε τον αναβρασµό από την πρώτη έκρηξη

µέχρι την πιο ήρεµη άφιξή του στο ποτήρι.
Μπορείτε ακόµη να κρίνετε τη φινέτσα των φυσαλίδων – ένα

βασικό χαρακτηριστικό – από τον ήχο που κάνουν µόλις χυθούν.
Πηγή: Comité Champagne 


