
The first red Cretan wine ageing in French oak casks.

18οCAlc.12,5ο

375 ml 24 x 375 ml750 ml 6 x 750 ml

Minos Palace Red
The Winery’s most recognizable label continues a course of more than 25 years in a 
market with increasing demands. A landmark in the development of Cretan wine.

A combination of the red grape varieties Kotsifali (80%) and Mandilari (20%). It has a purple colour, 
the aroma of dried fruit as raisin and prune and a light vanilla flavour. It has a rich, balanced and 
lasting flavour. The grapes are cultivated in privately owned and contracted vineyards within the 
zone of A.O. PEZA and yield approximately 800 kilograms per 1.000 m2. The vinification is carried 
through with the classic method of red vinification in special containers. The wine remains for 9 
months in oak barrels, for 3 months in tanks and then it is bottled. It can be aged for 4 years.

kotsifali 80%,
mandilari 20%

4 years PGI Cretered meats, BBQ,  
spicy pasta, rich salads



Το πρώτο κρητικό κρασί περασμένο από δρύινο γαλλικό βαρέλι.

18οCAlc.12,5οκόκκινα κρέατα, BBQ,
ζυμαρικά με πικάντικες

σάλτσες, πλούσιες σαλάτες

ΠΓΕ Κρήτη4 χρόνιακοτσιφάλι 80%,
μαντηλάρι 20%

Minos Palace Ερυθρό
Η πιο αναγνωρίσιμη ετικέτα του Οινοποιείου, συνεχίζει μια διαδρομή 25 και πλέον 
χρόνων σε μια αγορά με αυξανόμενες απαιτήσεις. Ένα κρασί που αποτελεί σταθ-
μό στην εξέλιξη του κρητικού κρασιού.

Ένας συνδυασμός κόκκινων σταφυλιών ποικιλίας Kοτσιφάλι (80%) και Mαντηλάρι (20%). Έχει μωβ 
χρώμα, το άρωμα αποξηραμένων φρούτων όπως σταφίδα και δαμάσκηνου και ελαφριά γεύση 
βανίλιας. Έχει μια πλούσια, ισορροπημένη και διαρκή γεύση. Tα σταφύλια προέρχονται από ιδιό-
κτητους και συμβεβλημένους αμπελώνες μέσα από τη ζώνη OΠAΠ Πεζών και έχουν στρεμματικές 
αποδόσεις 800 κιλά ανά στρέμμα. H οινοποίηση εκτελείται σύμφωνα με την κλασσική μέθοδο της 
ερυθρής οινοποίησης σε ειδικους οινοποιητές. Tο κρασί παραμένει για 9 μήνες σε βαρέλια δρύϊνα, 
για 3 μήνες σε δεξαμενές και μετά εμφιαλώνεται.

375 ml 24 x 375 ml750 ml 6 x 750 ml




