
Arcadia Nareen Köpüklü Şarap 2015

Damakta ve burunda tereyağı, bisküvi, 

ekmek gibi aromalara sahip, kremamsı 

yapısıyla Narince üzümünün zarifliği-

ni ve floral notlarını yansıtan, kabar-

cıkların uzun süre kadehte dans ettiği, 

Türkiye’nin Narince üzümünden gele-

neksel yöntemle yapılan ve sadece 512 

şişe üretilen ilk köpüklü şarabı.

Şişe 400 TL

Köpüklü



1 - Ön yüz

Odrysia Serisi

Odrysia Gris 2019
Sauvignon Gris, Pinot Gris

Arcadia’nın yıldızlarından Odrysia Gris, 

Sauvignon Gris’in kremamsı aromatik 

yapısıyla Pinot Gris’in pürüzsüz fındıksı 

aroma profilini birleştiriyor.

Burunda mandalina, limon ve şeftali da-

makta ise şeftali, armut, lycee aromaları 

ile dengeli asiditesi ve orta seviyeli alko-

lüyle canlı, ferahlatıcı ve zarif.

Şişe 129 TL

Odrysia Narince 2017

Yerli asil beyazlarımızdan Narince’nin 

Arcadia Bağları versiyonu. Narince 

üzümü anavatanı Tokat’ta Karadeniz’e 

paralel dağların altında, karasal iklim 

özelliği gösteren vadilerde yetişiyor. Bu 

özellikleri Istranca Dağları’nın etekle-

rinde uzanan vadide yer alan Arcadia 

Bağları’nda bulan Narince, harika adapte 

oldu ve zarif ve bize leziz şaraplar sundu. 

Odrysia Narince, bu asil beyazın eşsiz 

meyvemsi tatlarını ve tazeliğini yansı-

tıyor. Burunda; kavun, muz armut ve 

portakal çiçeği damakta ise; narenciye 

ve taze kayısı ve çiçeksi aromalar ile orta 

uzun bitişli ve dengeli asiditesi ile ferah-

latıcı bir şarap.

Kadeh 27 TL

Şişe 118 TL

Beyaz / Rosé



Arcadia Mono Serisi

Mono Sauvignon Blanc 2018

Arcadia Bağları terruarının serin gece-

lerinden gelen taze asiditeye eşlik eden 

limon, yeşil elma, şeftali, kavun, armut 

notları damakta ise portakal çiçeği ve 

turunçgil aromaları ile asiditesi ve mine-

ralitesi oldukça dengeli, canlı ve lezzetli 

bir şarap. Elle toplanan üzümlerin şam-

panya üretiminde kullanılan tüm sal-

kım yöntemi ile sıkılıp, üzümden gelen 

lezzetleri koruyarak işlenmesi ile üretil-

miştir. Üzümden gelen tüm aromaları 

taşıması için fermentasyondan sonra 3 

ay ince tortusunda bekletilmiştir.

Kadeh 27 TL

Şişe 97 TL

Mono Pinot Gris 2018

Arcadia Bağları Pinot Gris parselinden 

toplanan üzümlerle yapılan bu şarabı-

mız, burunda beyaz şeftali, limon ka-

buğu, lime aromaları ile hanımeli çiçeği 

gibi floral notlar damakta ise yine floral 

notlar, armut, ayva ve narenciye gibi aro-

malar ile birleşiyor. Asiditesi ve minerali-

tesi dengeli, baharatımsı bir bitişe sahip, 

zarif bir beyaz. Kompleks ve zarif lezzet-

lerini tamamlayıp yuvarlamak için 3 ay 

tortusunda dinlendirilen Türkiye’nin ilk 

%100 Pinot Gris beyazı olarak sunuluyor. 

Kadeh 27 TL

Şişe 99 TL

Arcadia İlktepe Serisi

İlktepe Sauvignon Blanc & 
Sauvignon Gris 2017

Arcadia’nın ilk ürünlerinden, beyaz çiçek 
ve turunçgil aromalarının yanı sıra, den-
geli asiditesi ve mineral tatlarıyla, en eski 
üzüm cinslerinden olan ve Türkiye’de 
ilk defa Arcadia Bağları’nda yetiştirilen 
Sauvignon Gris üzümünün Sauvignon 
Blanc ile zenginleştiği bir Arcadia klasiği. 
Burunda narenciye (portakal çiçeği, limon) 
yabani gül ve armut aromaları damakta ise 
yine limon, mandalina ve kavun aromaları 
sunan orta uzun bitişli bir beyaz. Açık sarı 
tonlarında, dengeli, ferahlatıcı, havalan-
dıkça değişip gelişen meyvemsi aromaları 
ile derinlikli ve orijinal.

Kadeh 22 TL

Şişe 92 TL

Arcadia Finesse Serisi

Finesse Sauvignon Blanc &
Narince 2019

Bu yenilikçi beyaz, mineral ve egzotik mey-
ve aromaları taşıyan Sauvignon Blanc üzü-
mü ile canlı asiditesiyle bilinen yerli üzüm 
çeşidi Narince’nin birlikteliğini kadehlere 
taşıyor. İlk piyasaya çıkış yılında 92 puan-
la yılın en iyi Sauvignon Blend’i seçilen bu 
şarap, yıllanabilir bir beyaz olma özelliği 
ile de ezberleri bozuyor. Burunda; ayva, be-
yaz çiçek ve çarkıfelek meyvesi taşıyan bu 
beyaz, damakta mükemmel bir yoğunluk, 
fındık notları ve dengeli olgun aromalar su-
nan uzun ve zarif bitişli sıra dışı bir beyaz.

Şişe .................... TL



Arcadia İlktepe Serisi

İlktepe Rosé 2018
Sangiovese, Merlot

Sangiovese ve Merlot üzümleri şampan-
ya üretiminde kullanılan tüm salkım 
yöntemiyle sıkıldı. 14-16°C’de fermente 
edilip 3 ay boyunca sur-lie tekniği ile tor-
tusu üzerinde olgunlaştı. Nazik ve çap-
raz-akışlı filtrasyondan geçti ve doğal 
sedimentasyon uygulandı. Herhangi bir 
inceltici madde ya da enzim kullanılma-
dan üretildi.

Çilek, mürdüm eriği, kırmızı elma, vişne, 
incir gibi kırmızı meyve aromalarının 
hem burunda hem damakta hissedildiği, 
dengeli asiditeye sahip, baharatımsı aro-
maların belirgin olduğu ferah ve taptaze 
bir roze. 

Kadeh 27 TL

Şişe 94 TL

Arcadia Mono Serisi

Mono Pinot Gris Rosé 2018

Pinot Gris parselinden gelen üzümler 

şampanya üretiminde kullanılan tüm 

salkım yöntemiyle sıkıldı. 14-16°C’de 

fermente edilip 3 ay boyunca sur-lie 

tekniği ile tortusu üzerinde olgunlaş-

tı. Nazik ve çapraz-akışlı filtrasyondan 

geçti ve doğal sedimentasyon uygulandı. 

Herhangi bir inceltici madde ya da enzim 

kullanılmadan üretildi.

Türkiye’de ilk kez Arcadia Bağları’nda 

yetiştirilen %100 Pinot Gris üzümün-

den üretilmiştir. Provence tarzı üretilen 

bu roze, burunda floral aromalarla bera-

ber, ahududu, şeftali ve çilek; damakta 

ise şeftali, nektarin, armut aromalarıy-

la canlı asiditesi ve kremamsı bitişi ile 

çok çekici, çok lezzetli ve oldukça zarif 

bir roze.

Şişe 99 TL



Arcadia A Serisi

A Blend 2015
Cabernet Sauvignon, Merlot

Yıllanma potansiyeline sahip bir şa-

rap olan A Blend 2015, 20 ay boyunca 

yeni ve ikinci kullanım, orta-tütsülen-

miş Fransız meşe fıçılarda olgunlaş-

tı. Burunda; kuş üzümü, tatlı kırmızı 

meyveler ve balzamik tonları ile olgun 

ve yoğun damakta ise yoğun siyah mey-

ve ve vanilya aromaları ve kadifemsi ta-

nenlere sahip, uzun bitişli, tam gövdeli 

nefis içimli bir kırmızı.

Şişe 193 TL

A Cabernet Franc 2016

Meyvemsiliği ve menekşe kokularıyla 

öne çıkan A Serisi Cabernet Franc 20 

ay boyunca yeni ve ikinci kullanım, or-

ta-tütsülenmiş Fransız meşe fıçılarda 

olgunlaştı. Burunda; menekşe, yaban 

mersini ve tatlı baharat kokuları da-

makta ise; Bitter çikolata, olgun kırmı-

zı meyveler ve meyankökü. Damakta 

uzun bitişli, yıllanma potansiyeline 

sahip bir kırmızı.

Şişe 225 TL

Kırmızı



Arcadia Mono Serisi

Mono Merlot 2018
 

İdeal olgunluğa ulaşmış Merlot üzümleri 

elle toplanarak bağın içinde kurulu şa-

raphanede yer çekimi yöntemi ile işlendi. 

Fermentasyon öncesi soğuk maserasyon 

uygulandı, 19 hektolitrelik tanklarda 

fermente edildi.

Burunda ve damakta kırmızı erik, fram-

buaz, olgun meyve tonlarına meşe fıçıdan 

gelen vanilya, çikolata, kahve aromaları 

eşlik ediyor. Kadifemsi tanenlerle zarif 

içimli ve orta bitişli bir Merlot’dur. 

Kadeh 27 TL

Şişe 105 TL

Mono Cabernet Sauvignon 2019

Yumuşak ve yuvarlak tanenleri ve şaşır-

tıcı zenginlikte meyve aromalarıyla içi-

mi çok keyifli bir kırmızı. Burunda önce 

baharat sonrasında kırmızı erik, ahudu-

du, frenk üzümü ve meyankökü aroma-

ları, damakta ise; yumuşak tanenleri ve 

zengin kırmızı meyve aromalarıyla, yıl-

lanma potansiyeline sahip, orta gövdeli, 

dengeli ve havalandıkça keyifli bir kır-

mızı. Entegre bir lezzet elde etmek için 

6 ay yeni ve ikinci kullanım Fransız meşe 

fıçıda dinlendirildi. 

Kadeh 27 TL

Şişe 120 TL

Arcadia Odrysia Serisi

Odrysia Kırmızı Blend 2016
Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon

Burunda; meşe fıçı entegrasyonundan 

gelen vanilya, karanfil, tarçın, kırmızı ve 

siyah meyve aromalarıyla olgun ve canlı. 

Damakta ise; kadifemsi ve yumuşacık ta-

nenleriyle, erik, böğürtlen ve yaban mer-

sini aromalarıyla tam gövdeli, dengeli, ol-

gun ve yoğun meyve aromalarıyla uzun bir 

bitiş. Entegre bir lezzet elde etmek için 12 

ay boyunca orta-tütsülendi, yeni ve ikinci 

kullanım Fransız meşe fıçılarda olgunlaştı.

Kadeh 35 TL

Şişe 141 TL

Arcadia İlktepe Serisi

İlktepe Kırmızı Blend 2017
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

İlktepe serisinin ikinci rekolteli kırmızısı 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon ve 

Merlot ile kupaj yapılarak, 12 ay Fransız 

meşe fıçıda yıllandırıldı. Koyu yakut 

renkte olan bu şarap, ilk burunda vanil-

ya, kakao, çikolata ve karamel aromala-

rıyla kuru incir, keçi boynuzu gibi olgun 

kırmızı meyve aromaları, meyan kökü ve 

frenk üzümü gibi aromalarla birleşiyor. 

Damakta ise yine olgun kırmızı meyve 

aromaları ve yumuşacık tanenlerin hakim 

olduğu asiditesi oldukça dengeli, orta uzun 

bitişe sahip, kompleks bir kırmızı.

Kadeh 27 TL

Şişe 100 TL



Arcadia 333 Geç Hasat -
Botrytis Cinarea

Sauvignon Blanc

Bağlarda gri küf olarak bilinen Botrytis 

Cinarea, uygun iklim koşullarını bu-

lup tanenin kabuğunu yırtmadan üzü-

mün içinde geliştiğinde Asil Küf denen 

bir doğa hediyesine dönüşür. Botrytis 

tarafından içi bal tadında bir nektara 

dönüşen bu tanelerin sıkılması ile elde 

edilen tatlı şarapların en tanınanları 

Bordeaux’nun alt bölgesi olan Sauternes 

bölgesinde üretilenlerdir. Uzun yıllar 

yıllandırmaya uygun olduğundan aynı 

zamanda çok iyi bir koleksiyon şarabıdır. 

Arcadia Bağları’nın en tatlısı 333, bu sti-

lin Türkiye’de üretilen tek örneğidir. 

İlk çıkış tarihi olan 2009 rekolte yarı tat-

lı ve 2. rekoltesi olan 2013 ise Botrytis’li 

tatlı şarap olarak tatlı şarap severlerin 

beğenisine sunuldu.

2013 Rekolte Tam Tatlı

37.5 cl Şişe 98 TL

   75 cl Şişe 152 TL

Tatlı



1 - Ön yüz

Arcadia 10. Yıl, 2016

Yalnızca 1509 adet şişelenen 10. yıl ko-

leksiyon şarabımız Arcadia Bağları’nın 

10. yaşı olan 2016 rekoltesi üzümleri ile 

üretilip, 2009’daki ilk hasadımızın 10. 

yılında, 2019 yılbaşı için şişelendi. %90 

Cabernet Sauvignon ve %10 Cabernet 

Franc üzümlerinin kupajından oluşan şa-

rabımız 20 ay Fransız meşe fıçıda yıllan-

dırıldı. En az 10 yıl yıllanma potansiyeli-

ne sahip olduğu kadar şu anda da keyifle 

içilebilecek, burunda ve damakta siyah 

orman meyve notalarına, nane ve meyan 

kökü aromalarına sahip enfes bir kırmızı.

Arcadia Bağları’nın olgunluk dönemi şa-

raplarının ilki ile tüm şarapseverleri se-

lamlıyoruz.

Şişe 400 TL

A Blend 2011
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Burunda; karabiber, kuş üzümü, meyan 

kökü, tatlı ve olgun kırmızı meyveler ve 

menekşe kokuları balzamik tonları da-

makta ise yoğun siyah meyve ve meşe fı-

çıdan gelen vanilya aromaları, kadifemsi 

tanenler ile uzun bitişli ve yıllanma po-

tansiyeline sahip. Entegre bir lezzet elde 

etmek için 12 ay boyunca yeni ve ikin-

ci kullanım, orta-tütsülenmiş Fransız 

meşe fıçılarda olgunlaştı.

Şişe 330 TL

Koleksiyon



A Blend 2012
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Burunda; menekşe, çikolata, frenk üzü-

mü, meyan kökü, karabiber, dolmalık 

biber, olgun siyah meyveler ile damakta 

ise yine olgun siyah meyve ve vanilya, 

tarçın aromaları ve kadifemsi ve yumu-

şacık tanenler. Entegre bir lezzet elde 

etmek için 20 ay boyunca yeni ve ikin-

ci kullanım, orta-tütsülenmiş Fransız 

meşe fıçılarda olgunlaştı.

Şişe 330 TL

A Blend 2013
Cabernet Sauvignon, Merlot

Burunda; menekşe, çikolata, frenk üzü-

mü, meyan kökü, karabiber, dolmalık 

biber, olgun siyah meyveler ile damakta 

ise yine olgun siyah meyve ve vanilya, 

tarçın aromaları ve kadifemsi ve yumu-

şacık tanenler. Entegre bir lezzet elde 

etmek için 20 ay boyunca yeni ve ikin-

ci kullanım, orta-tütsülenmiş Fransız 

meşe fıçılarda olgunlaştı.

Şişe 330 TL

A Cabernet Franc 2012

Burunda; menekşe, yaban mersini ve 

tatlı baharat kokuları damakta ise; bitter 

çikolata, olgun kırmızı meyveler ve me-

yankökü ile yumuşacık ve keyifli tanen-

ler ile uzun ve kalıcı bir bitiş. 

Entegre bir lezzet elde etmek için 20 ay 

boyunca yeni ve ikinci kullanım, orta-

tütsülenmiş Fransız meşe fıçılarda ol-

gunlaştı.

Şişe 400 TL

A Cabernet Franc 2015

Meyvemsiliği ve menekşe kokularıyla 

öne çıkan A Serisi Cabernet Franc 20 ay 

boyunca yeni ve ikinci kullanım, orta-

tütsülenmiş Fransız meşe fıçılarda ol-

gunlaştı.

Burunda; menekşe, yaban mersini ve 

tatlı baharat kokuları damakta ise; bitter 

çikolata, olgun kırmızı meyveler ve me-

yankökü. Damakta uzun bitişli, yıllan-

ma potansiyeline sahip bir kırmızı.

Şişe 385 TL



Finesse Kırmızı Blend 2009
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

Arcadia Bağları’nın ilk rekoltesi olan ve 

koleksiyon serisinde yer alan bu şara-

bımız, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc ve Merlot üzümlerinden üretildi.

Parlak yoğun yakut renginde, burunda 

tatlı baharat, balzamik, kırmızı ve si-

yah meyve aromalarıyla olgun ve canlı. 

Entegre bir lezzet elde etmek için 12 ay 

boyunca orta-tütsülenmiş, yeni ve ikinci 

kullanım Fransız meşe fıçılarda olgun-

laştı. Damakta erik, böğürtlen ve yaban 

mersini aromalarıyla tam gövdeli, den-

geli, bitişte olgun ve yoğun meyve aro-

malarına sahip, yıllanma potansiyeline 

sahip çok özel bir kırmızı.

Şişe 240 TL

Finesse Kırmızı Blend 2013
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

Arcadia Bağları’nın ilk rekoltesi olan ve 

koleksiyon serisinde yer alan bu şara-

bımız, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc ve Merlot üzümlerinden üretildi.

Parlak yoğun yakut renginde, burunda 

tatlı baharat, balzamik, kırmızı ve si-

yah meyve aromalarıyla olgun ve canlı. 

Entegre bir lezzet elde etmek için 12 ay 

boyunca orta-tütsülenmiş, yeni ve ikinci 

kullanım Fransız meşe fıçılarda olgun-

laştı. Damakta erik, böğürtlen ve yaban 

mersini aromalarıyla tam gövdeli, den-

geli, bitişte olgun ve yoğun meyve aro-

malarına sahip, yıllanma potansiyeline 

sahip çok özel bir kırmızı.

Şişe 240 TL



Lagavulin
16 Year Old

5 cl    80 TL

Johnnie Walker
Green Label 15 Year Old

5 cl    60 TL

Chivas Regal
18 Year Old

5 cl    75 TL

Whisky
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