
750 ml 6 x 750 ml

syrah,
cabernet 
sauvignon

Alc.13 o 18oC

1500 ml 1 x 1500 ml

Metikos
A very distinguished expression of two foreign varieties, Syrah and Cabernet 
Sauvignon, resulting of a successfulharmonization with the Cretan Terroir and 

Métèque. 1. A foreign person living in an ancient Greek Town, especially in Athens, without political 
rights: Population of ancient Athens was divided in free citizens, métèque and slaves. 2. Immigrant.

French varieties Syrah and Cabernet Sauvignon settled in Crete, o er us a deep coloured, dense 
and complex wine matching with rich plates, red meat, spicy and elaborated sauces. Ready to enjoy 
now, it will continue to mature and evolve for the next 7 to 10 years. Needs to get oxygenated for 
30’ minimum before enjoying it.

Non filtered – Sediments could appear.

7-10 y ear s rich plates, red meat, 
spicy and elaborated sauces



750 ml 6 x 750 ml

syrah,
c abernet sauvignon

7-10 χρόνι α π λού σ ια πιά τα, κόκκινα
κ ρ έ α τα, πι κά ν τι κ ε ς και

γ εμάτ ε ς σά λ τσ ε ς

Alc.13o 18oC

Μέτοικος
Μια εξαιρετική έκφραση των δυο ξένων ποικιλιών, Syrah και Cabernet Sauvignon, απόρ-
ροια του παντρέματός τους με την Κρητική Γη και της επιλεκτικής οινοποίησής τους.

Μέτοικος ο [metikos] Ο20α : 1. (ιστ.) ξένος που ήταν μόνιμα εγκατεστημένος σε αρχαία ελληνική πόλη, 
ιδίως στην Αθήνα, και δεν είχε πλήρη πολιτικά δικαιώματα: Οι κάτοικοι της αρχαίας Αθήνας χωρίζονταν 
σε ελεύθερους πολίτες, μετοίκους και δούλους. 2. μετανάστης.

Οι γαλλικές ποικιλίες Syrah και Cabernet Sauvignon μετοίκισαν στην Κρήτη και μας προσφέρουν 
ένα κρασί βαθύχρωμο, πυκνό και πολύπλοκο με σκοπό να συνδυαστεί με πλούσια πιάτα, κόκκινα 
κρέατα, πικάντικες και γεμάτες σάλτσες. Μπορείτε να το απολαύσετε τώρα και θα συνεχίσει να εξε-
λίσσεται και να ωριμάζει για τα επόμενα 7 με 10 χρόνια. Προτείνεται οξυγόνωση τουλάχιστον 30΄ 
πριν το απολαύσετε.

Αφιλτράριστο – Πιθανή παρουσία ιζήματος.

Γαλλική φινέτσα, Κρητικό terroir, περιορισμένη παραγωγή 2.500 φιαλών.

1500 ml 1 x 1500 ml




