BAR LIST

SIGNATURE COCKTAILS
MEDITERRANEAN
Skinos Masticha Liqueur Flavored With Basil Leaves, Campari,
Homemade Lavender Syrup, Fresh Lemon Juice

18

MEXICAN MAI-TAI
Don Julio Reposado, Casamigos Mescal, Orange Jam,
Orgeat Syrup, Fresh Lime Juice, Angostura Bitters

22

GRAND COSMO
Ketel One Citroen, Premium Orange Liqueur, Fresh Lime Juice,
Fresh Cranberry, Top Up With Tree Cents Cherry Soda

18

PERFECT G & T
Tanqueray Ten, Grapefruit & Lemon Peels, Rosemary,
Top Up With Premium Tree Cents Dry Tonic

22

CARIBBEAN TOUCH
Pampero Blended Rum, Fresh Pineapple, Fresh Ginger, Vanilla
Madagascar, Bitter Angostura

18

BOURBON MULE
Bulleit Bourbon, Fresh Lemon Juice, Pink Pepper, Mint Leaves,
Top Up With Ginger Beer

18

STRAWBERRY COLADA (Low A.B.V)
Batida De Coco Liqueur, Malibu Liqueur,
Fresh Strawberry, Pineapple Juice

15

APERITIVO
AMERICAN SPRITZ
Red Vermouth, Campari, Herbal Liqueur,
Top Up With Three Cents Grapefruit Soda & Prosecco

16

PINK NEGRONI
Hendriks Gin, Bitter Aperol, Rosé Vermouth

22

BOTANICAL DRY MARTINI
Ketel One, White Vermouth, Grapefruit Peel

18

Κοκτέιλ χωρίς Aλκοόλ
MOCK-TAILS
GRAND PUNCH
Fresh Pineapple, Mixed Berries, Agave Syrup,
Fresh Lime Juice, Top Up with Lemonade

12

CITRUS PASSION
Fresh Citrus Juice, Orange Jam, Simple Syrup, Mint Leaves,
Top Up With Tree Cents Gentlemen's Soda

12

Αποστάγματα με Βάση το Κρασί
WINE BASED APERITIFS
Τα Βερμούτ, τα αποστάγματα κινίνης και τα αμερικάνος είναι
αρωματισμένοι οίνοι. Ο αρωματισμός τους πραγματοποιείται με την
χρήση βοτάνων τα οποία προσδίδουν αρώμα, γεύση και χρώμα.
Vermouths, Quinquinas and Americanos are aromatized wines. Aromatized
means that the wine has been infused with botanicals, adding flavor & color.
DRY VERMOUTH
Martini & Rossi Extra Dry
MARSEILLES DRY
Noilly Prat Original French Dry
QUINQUINA & AMERICANO
Dubonnet
Lillet Blanc

10
11

10
11

Αποστάγματα με Βάση το Γλυκάνισο
ANISE BASED APERITIFS
Το άρωμα που ενώνει τις χώρες της Μεσογείου. Δροσιστικό, με υψηλή
αρωματική ένταση, πολύ καλό σαν απεριτίφ και συνοδευτικό φαγητού.
The aroma that unites the countries of the Mediterranean. Refreshing with
high aromatic intensity, very good as an aperitif and through the meal.
Ouzo of Plomari

10

Adolo Ouzo of Plomari

12

Romana Sambuca

12

Αψέντι
ABSINTHE
Αλκοολούχο ποτό που φτιάχνεται από το φυτό μεγάλη αψιθιά, και μια
σειρά από άλλα βότανα, όπως μάραθο, γλυκάνισο και μελισσόχορτο.
Absinthe is an alcoholic drink made from Artemisia absinthium (a plant
known as grand wormwood) and a range of other herbs such as fennel, anise
and Melissa.
Grande Absente

12

WORLD OF WHISKY
Speyside
Η περιοχή Speysides φημίζεται γενικότερα για την φινέτσα, την
πολυπλοκότητα και συχνά για τα ευδιάκριτα αρώματα καπνού και
πράσινων φρούτων. Με την ωρίμανση αναμένουμε νότες αποξηραμένων
φρούτων και γλυκών μπαχαρικών.
Speysides tend to be noted in general for their elegance and complexity, and
often a refined smokiness with crisp green fruit flavours. With age, notes of
dried fruit and sweet spice can be expected.
Cardhu 12 Year Old

15

Cragganmore 12 Year Old

16

Glenfiddich 12 Year Old

15

Glenfiddich 18 Year Old

20

Macallan Amber

16

Highlands
Με διαφορά, η μεγαλύτερη και η πιο ποικιλόμορφη περιοχή στην
Σκωτία. Παρόλο που είναι δύσκολο να πάρουμε γενικότερα
χαρακτηριστικά, η περιοχή των Highlands παρουσιάζει malts που έχουν
γεμάτο σώμα, “στρογγυλά” whiskies, με ξηρό χαρακτήρα και ελαφριά
αρώματα τύρφης.
By far, the largest and most varied whisky region in Scotland. Although
it is difficult to generalize about a common style, Highland malts
tend to be full-bodied, well-rounded whiskies, with a firm,
dry character, with some peatiness.
Oban 14 Year Old

17

Dalwhinnie 15 Year Old

16

Lowlands

Η περιοχή των Lowlands χαρακτηρίζεται από πιο απαλά, ανθικά και
ντελικάτα malts χωρίς τα αρώματα τύρφης των Highlands.
The Lowlands is defined by producing softer malts, delicate, gentle and floral
in style without the peat of the Highlands.
Glenkichie 12 Year Old

16

Islay
Τα single malts της περιοχής Islay διακρίνονται από τον έντονα ιωδιούχο
και φαινολικό χαρακτήρα, σε συνδιασμό με τα δυνατά αρώματα καπνού
και θάλασσας.
Islay single malts are noted for their sea weed, iodine-like, phenolic character,
powerful whiskies, taste of smoke and strong maritime aromas.
Lagavulin 16 Year Old

20

Islands
Ποικιλόμορφη περιοχή που επίσημα αποτελεί μέρος των Highlands.
Παράγει ουίσκι τα οποία τείνουν να είναι πιο πλούσια σε σώμα, με
αρώματα καπνού και ελαφριά αίσθηση αλμύρας.
A diverse region, officially part of the Highlands, known for Whiskies that
tend to have a slight richness cut with a essence of smoke and slightly salty.
Talisker 10 Year Old Isle of Skye

16

Vatted Malt

Παράγονται από τον συνδιασμό single malt ουίσκι από δύο ή και
περισσοτέρων αποστακτηρίων της Σκωτίας. Πλούσιο και μαλακό.
A combination of Single Malt Scotch from two or more distilleries. Rich and
smooth.
Monkey Shoulder Batch 27

16

Naked Grouse

14

BLENDED

Για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται αποστάγματα βύνης και
σιτηρών από διάφορες περιοχές και πολλά αποστακτήρια. Το αποτέλεσμα
αυτόυ του συνδιασμού προσφέρει πληθώρα επιλογών ακόμη και για τους
πιο απαιτητικούς.
A combination of malt and grain spirits from many regions and distilleries
that constitutes an exciting range of options for the curious.

Αρωματικά με Φινέτσα / Light & Fragrant
Ντελικάτα, με ανθικό χαρακτήρα και αρώματα που θυμίζουν σταφύλι,
πεπόνι και αχλάδι.Κατά την διαδικασία παραγωγής η επιλογή των
σιτηρων που θα χρησιμοποιηθούν είναι πολύ σημαντική καθώς
προσδίδουν στο ουίσκι μια μαλακιά, γλυκία γεύση την οπόια θα
διακρίνετε από την πρώτη στιγμή.
These blends are delicate, often floral with “green” character such as grapes,
melon and pear. Grain is important as it adds smoothness and sweetness
allowing the whole experience to float across the tongue.
Cutty Sark

12

Dewar’s White Label

12

J&B Rare

12

Chivas Regal 12 Year Old

14

Ιρλανδικά / Irish
Whisky τριπλής απόσταξης, χωρίς προσθήκη τύρφης, φρουτώδη,
πικάντικα, ελαφριά.
Triple distilled, unpeated with a fruit driven, spicy, oily and light bodied.
Jameson

12

Bushmills Original

14

Bushmills 16 Year Old

17

Απαλά & Γλυκά / Soft & Mellow

Χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με άλλα ποτά ή και μόνα τους.
Προσφέρουν νότες βανίλιας και γεύσεις ώριμων φρούτων.
Whiskies in this category are predominantly very approachable in mixed
drinks or its own. Offering light vanilla notes with mellow ripe fruit flavours.
Maker’s Mark

14

Four Roses Yellow Label

14

Πλούσια & Πικάντικα / Rich & Spicy
Νότες μπαχαρικών και βανίλιας κυριαρχούν στο ποτήρι.
Έντονα και πολύπλοκα.
Bourbons with a very intense spicy notes, rich and complex vanilla flavours.
Bulleit Bourbon Whiskey

14

Jim Beam White Label

13

Tennessee Whiskey
Το χαρακτηριστικό άρωμα και η μοναδική γεύση τους οφείλεται στο
φιλτράρισμα του αποστάγματος από ενεργό άνθρακα αρωματισμένο από
σάκχαρα σφενδάμου. Αυτή είναι και η διαφορά του Tennessee whisky από
το Bourbon. Η διαδικασία ονομάζεται "Lincoln County Process".
A ten feet tall filter of Sugar Maple Charcoal, is a mellowing process that
makes the difference between Tennessee and Bourbon that give the whiskey
its distinctive taste and aroma, called the ‘Lincoln County Process’.
Jack Daniel’s Original Old No7

14

Ουίσκι Σίκαλης / Rye Whisky
Το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο 51% περιεκτικότητας σε σίκαλη που
χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στη διαδικασία απόσταξης προσδίδει
πικάντικο τελείωμα και ένταση αρωμάτων. Η διαδικασία παραγωγής είναι
παρόμοια με το Bourbon και πραγματοποιείται εκτός από τις Η.Π.Α και
στον Καναδά.
With a production similar to Bourbon, either American or Canadian, must
be distilled from at least 51 percent rye, that gives a pronounced spicy edge
and characterful intensity.
Bulleit ‘95’ Rye

14

Canadian Club

12

WORLD OF GIN
Ο άρκευθος είναι το κύριο συστατικό που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή Gin. Ακολουθούν πληθώρα βοτάνων όπως ο κολίανδρος, η
αγγελική και φλούδες εσπεριδοειδών, εκτός των άλλων. Στις πρώτες ύλες
οφείλεται λοιπόν η πολύπλοκη βοτανώδη γεύση που χαρακτηρίζει το
συγκεκριμένο απόσταγμα, με κάθε αποστακτήριο να ακολουθεί την δική
του συνταγή και τεχνική.
The uplifting, complex aromas of Gin are obtained from the botanical recipe
that each distiller uses. Juniper is the most important one, followed by a
short list, such as Coriander, Angelica, Orris and citrus peels.

Ελαφριά Και Ανθικά / Light And Floral
Τζιν με ελαφρύ σώμα, φρέσκα ανθικά αρώματα.
Gins with a mixture of light body, fresh and floral notes.
Gordon’s London Dry Gin

12

Bombay Sapphire Gin

13

∆ροσερά με Νότες Εσπεροδοειδών / Citrusy And Fresh
Πολύπλοκα, ισσοροπημένα, με αρώματα εσπεριδοειδών και άρκευθου.
Gins of higher complexity with citrus-driven, balanced with juniper flavours.
Tanqueray London Dry Gin

13

Beefeater London Dry

12

Tanqueray Rangpur

13

Πλούσια Αρωματικά / Flavourful And Floral
Αξεπέραστη ποιότητα, πολύπλοκα αρωματικά με μακριά επίγευση.
Gins of Outstanding quality that we love to drink! High complexity of
aromas with concentration and long aftertaste.
Gordon’s Pink

13

Tanqueray No. 10

16

Hendrick’s Gin

16

Beafeater 24 Gin

14

WORLD OF VODKA
Η βότκα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παρότι τα αρώματα και οι γεύσεις
είναι πιο ελαφριά σε σύγκριση με άλλα αποστάγματα, η ποικιλία των
πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και οι διαφορετικές τεχνικές που
εφαρμόζονται κατά την διαδικασία παραγωγής κατατάσσουν την βότκα
σε ένα από τα κορυφαία αποστάγματα σε όλο τον κόσμο.
Vodka is a global phenomenon. Even though the flavours may be delicate,
when compared with other spirits, a variety of different raw materials and
production techniques, led an interest to the world’s most popular spirit.

Σιτάρι / Wheat
Οινώδη υφή με υποψία γλυκάνισου. Τέλεια επιλογή για ένα Martini.
Vinous texture and hinds of anise. Perfect choice for a martini.
Ketel One

16

Absolut

12

Grey Goose

18

Σιτηρά / Grain
Κρεμώδης, πλούσια και απαλή γεύση.
Clean on the palate, creamy, rich and ultra-smooth taste.
Smirnoff Red

12

Stolichnaya Red

12

Stolichnaya Elit

22

Smirnoff Black Label

14

Κριθάρι / Barley
Ουδέτερο αρωματικά με πολύ καθαρή γευστική παλέτα, με ελαφριά
υποψία πιπεριού και τραγανή επίγευση.
Almost neutral on the nose, very clean palate with a light hint of peppery
and crisp finish.
Beluga

17

Beluga Gold

32

Σίκαλη / Rye
Απαλές γεύσεις με πικάντικες νότες και μαλακό τελείωμα.
Pleasant light flavours that can be zesty and spicy, with smooth after taste.
Belvedere

16

Σταφύλι / Grape
Αρώματα εσπεριδοειδών στη μύτη, ελαφρώς γλυκιά και απαλή γεύση
συνοδευόμενη από τον ουδέτερο χαρακτήρα που προσδίδει το σταφύλι.
The nose is refined with citrus aromas, smooth taste, lightly sweet and
enriched by the natural character of grapes.
Ciroc

16

WORLD OF RUM
Παράγεται από τον χυμό του ζαχαροκάλαμου και της μελάσας. Το Ρούμι
που αρχικά δημιουργήθηκε ως υποπροϊόν της ζάχαρης έχει πολλές και
διαφορετικές εκφράσεις όπως λευκό, χρυσό, σκούρο, αρωματισμένο. Η
απόσταξή του γίνεται σε χάλκινους ή συνεχούς αποστακτήρες και κάθε
ρούμι έχει την δική του μοναδική προσωπικότητα.
A global premium spirit that started its life as a by-product to the sugar
industry. Produced from sugar cane or molasses, with such a spread of styles
Rum can be white, golden or dark, flavoured or spiced, distilled in pot or
column stills. Each Rum definitely has its own personality.

Λευκό / White
Λευκό, καθαρό ρούμι χωρίς παλαίωση.
Also known as “Blanco” or “Latin American Style”, these are clear and
colourless and most of the times, no oak maturation.
Havana Club Anejo Blanco

12

Bacardi Carta Blanca

12

Pampero Blanco

12

Σκούρο / Dark
Πολύπλοκο αρωματικά, με πλούσιο σώμα, ένταση αρωμάτων και σκούρο
χρώμα που έχει αποκτήσει από την παλαίωση σε δρύινα βαρέλια.
The premium darker styles have gained their colour from oak maturation, are
full-bodied, intense with high aromatic and flavour complexity.
Havana Club 3 Year Old Rum

12

Havana Club 7 Year Old Rum

14

Bacardi Gold

13

Bacardi 8 Year Old Rum

14

Captain Morgan Rum

12

Sailor Jerry Spiced Rum

12

Kraken Black Spiced Rum

14

Ron Zacapa XO Solera Gran Reserva Especial

20

Pampero Especial Rum

13

Pampero Anniversario Rum

16

Mount Gay Eclipse

14

Pitu Cachaca

12

Ypioca Prata Cachaca

12

Janeiro Cachaca

12

WORLD OF TEQUILA
‘Ενα από τα σημαντικότερα αποστάγματα παγκοσμίως. Η πρώτη ύλη που
χρησιμοποιείται είναι η αγαύη, η επίδραση της οποίας ευθύνεται για την
μοναδική και χαρακτηριστική γεύση της.
The unique, distinct and intensely flavoured character of agave, is the factor
that has secured the status of Tequila as a globally important spirit.

Λευκή / Blanco
Η παλαίωση εώς δύο μήνες φέρνει στην επιφάνεια τα χαρακτηριστικά της
μπλε αγαύης στην πιο αγνή της μορφή.
Blanco Tequilas are aged for up to two months to provide the Blue agave
spirit in its purest character.
Don Julio Blanco

14

Jose Cuervo Especial Silver

12

Herradura Silver

13

Reposado

Ελάχιστος χρόνος παλαίωσης δύο μήνες και μέγιστος δώδεκα σε ξύλινα
βαρέλια. Τα αρώματα και οι γεύσεις ισορροπούν ανάμεσα στο ξύλο και την
φρέσκια αγαύη.
Reposado Tequilas is rested in wood barrels for minimum of two months, up
to a year. These Tequilas have a smoother character and very good balance
between fresh agave and wood.

Jose Cuervo Especial Gold

12

Don Julio Reposado

16

Herradura Reposado

14

Anejo

Η Anejo Tequila παλαιώνεται για τουλάχιστον ένα και μέχρι τρία χρόνια σε
ξύλινα βαρέλια. Οι Anejos είναι πιο περίπλοκες και πλούσιες σε γεύση.
The Anejo Tequilas is aged for at least one and up to three years in wooden
barrels. Anejos are more complex and rich in flavour.
Don Julio Anejo

19

Jose Cuervo Black Metallion

13

Mezcal

Οι διαφορετικές τεχνικές παραγωγής και ο διαφορετικός τύπος αγαύης
που χρησιμοποιείται φέρνουν στην επιφάνεια ένα απόσταγμα που μοιάζει
αλλά δεν είναι Τεκίλα. Παράγεται στην πόλη Oaxaca του Μεξικό και
χαρακτηρίζεται για τον στιβαρό και καπνιστό χαρακτήρα του.
Mostly produced in the state of Oaxaca Mexico, similar to Tequila but with
different type of agave and production methods, resulting in a more punchy
and smoky character.
Gusano Rojo Mezcal

12

WORLD OF LIQUER
Μυστικές συνταγές, σκευάσματα μοναχών, ιατρικές συνταγές και ένα
πέπλο μυστηρίου σκεπάζει την προέλευση και παραγωγή των γνωστών
σε όλους μας Λικέρ...
Based on secret recipes, monastic and medicinal in origin, this is a world
occupied by shadowy figures…

Πικρά και Βοτανικά / Bitter, Herbal Liqueurs
Στην αρχή του γεύματος ή στο τέλος του δείπνου.
Long drinks used as palate sharpeners before a meal (aperitifs) or in small
quantities to close a meal (digestives).
Pimm's No.1 Cup

11

Campari

11

Aperol

10

Averna

11

Montenegro Amaro

14

Fernet Branca

12

Underberg

10

Λικέρ Φρούτων / Fruit Liqueurs
‘Ολων των ειδών τα φρούτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
παρασκευή λικέρ. Όλα ξεκίνησαν στην Ολλανδία τον 17ο αιώνα όταν στο
νησί Curacao της Καραϊβικής άρχισαν να χρησιμοποιούν φλούδες
πορτοκαλιών.
All kind of fruits are used to produce liqueurs. These started in Holland in the
seventeen century when Caribbean island of Curacao began using peels from
the orange trees.

Smirnoff North

12

Cointreau

11

Chambord

14

Grand Marnier Red / Yellow

12

Cherry Heering

12

Passoa

11

Malibu Rum

11

Sourz Apple

11

Peach Schnapps Archers

11

Peachtree Liquor

11

Limoncello Di Sorrento

11

Λικέρ Μαστίχας / Mastiha Based Liqueurs Spirits
Από το μικρό νησί της Χίου η μαστίχα έχει καταφέρει να ταξιδέψει σε όλο
τον κόσμο λόγω του μοναδικού αρώματος της.
From the small island of Chios, Mastiha has traveled the whole world with
its distinctive aroma.
Skinos Mastiha Spirit

11

Λικέρ καφέ, ξηρών καρπών & κρέμας γάλακτος
Coffee, Cream and Nut Liqueurs
Ιδανικά χωνευτικά, πλούσια αρωματικά με γεμάτο σώμα και μακρά
επίγευση.
Perfect digestives, full-bodied, high intensity of aromas & long after taste.
Bailey’s

12

Tia Maria

11

Batida De Coco

11

Kahlua

11

Frangelico

12

Disaronno Originale Amaretto

12

Λικέρ με βάση το Ουίσκι / Whisky-Based Liqueurs
Μια μορφή λικέρ με βάση το whisky που ενσαρκώνει τις πρώτες
εκφράσεις whisky τον 16ο αιώνα στην Σκωτία και την Αγγλία.
Today these are regarded as a speciality, but could actually replicate what the
first incarnations of malt whisky would have tasted like. This was a common
practice in 16th century, not only in Scotland but England as well.
Drambuie

14

Southern Comfort

12

Άλλα Λικέρ / Other Liqueurs
Galliano

11

Benedictine

11

Green Chartreuse

13

St- Germain

14

Τσίπουρο
TSIPOURO
Το τσίπουρο αποστάζεται σε μικρούς μη συνεχούς ροής χάλκινους
αποστακτήρες. Μόνο η "καρδιά" του αποστάγματος χρησιμοποιείται στην
εμφιάλωση προσφέροντας καθαρά αρώματα και ντελικάτα αρώματα με
βελούδινη γεύση.
The marc is distilled in small, discontinuous pot-stills made from copper,
using steam through a patient and thorough process. Only the "heart" is
collected, the part of the distillate that has the most clean, elegant aromas,
velvety taste and is free from harmful substances.
Babatzim

11

Αποστάγματα Σταφυλιού
GRAPE DISTILLATES
Αποτέλεσμα απόσταξης τσίπουρου από επιλεγμένα σταφύλια σε
χάλκινους μη συνεχούς ροής αποστακτήρες.
Produced by distilling the total of marc and wine derived from selected
grapes in the same method of discontinuous distillation in copper pot stills.
Moscato, Babatzim

11

GRAPPA

Απόσταγμα σταφυλιών από επιλεγμένες περιοχές. Η επιλογή λευκής ή
κόκκινης ποικιλίας θα καθορίσει και το στυλ του αποστάγματος. "Vinaccia"
είναι η Ιταλική ονομασία για τα στέμφυλα που χρησιμοποιούνται κατά την
διαδικασία παραγωγής.
A spirit that is very expressive of their grape origin, either white or black
Pomace, which will determine the style of Grappa. Vinaccia, is the Italian
word for Pomace, the grape skins left over from winemaking.
Lo Chardonnay di Nonino Grappa

14

Grappa Po Di Poli, Moscato

14

WORLD OF BRANDY
Υψηλής ποιότητας μπράντυ αναδύουν αρώματα λουλουδιών, φρούτων,
ξύλου και μπαχαρικών. Στην Γαλλία το μπράντυ θεωρείται ως το νερό της
ζωής από σταφύλια. Σήμερα παράγεται σε όλες τις οινοπαραγωγικές
ζώνες του κόσμου με σημαντικότερες την Γαλλία, Καλιφόρνια, Γερμανία,
Νότιο Αμερική και Ανατολική Ευρώπη. Η περιοχές του Κονιάκ και του
Αρμανιάκ στην Νοτιοδυτική Γαλλία παράγουν εδώ και χρόνια τα
σπουδαιότερα μπράντυ σε όλο τον κόσμο.
Premium forms of Brandy evokes delicate aromas of flowers, fruit, subtle
oak and spice. In France, brandy is considered eau de vie-again, the “water of
life”of grapes. Today, Brandy may be produced across the world’s viticultural
regions, with notable production in France, California, Spain, Germany,
South America and Eastern Europe. Cognac and Armagnac, two delimited
regions of brandy production in southwest France, have historically
produced the world’s best brandies.

Ελλάδα / Greece

Τα ευγενή και αρωματικά κρασιά από την ποικιλία μοσχάτο έχουν
επιλεγεί για να ωριμάσουν σε δρύινα βαρέλια από το δάσος "Limousin".
Όταν φθάσει η σωστή στιγμή τα παλαιωμένα αποστάγματα
αναμειγνύονται με τα κρασί. Ο χρόνος προσφέρει απλόχερα στο
απόσταγμα την δυνατότητα "ξεκούρασης" και οι τελευταίες πινελιές
επιτυγχάνονται με την προσθήκη ροδοπέταλων και μεσογειακών
βοτάνων.
The noblest, most aromatic Muscat wines are selected to mature in French
Limousin oak casks. When time is right, the aged distillates are blended with
the Muscat wines, giving the blends time to rest and brings in one last touch
with a secret bouquet of infused May rose petals and Mediterranean herbs.

Metaxa 5 Star Brandy

12

Metaxa Amphora 7 Star

14

Metaxa 12 Star Brandy

16

Metaxa Private Reserve

18

COGNAC
Συνώνυμο της ποιότητας και του κύρους. Η αυθεντικότητα και η
αξεπέραστη ποιότητα του Κονιάκ το καθιστούν ως το σπουδαιότερο
απόσταγμα σε όλο τον κόσμο.
A synonym of great quality, a symbol of France, and her lifestyle. Cognac’s
unrivalled quality, its uniqueness and its authenticity is what makes it the
best spirit of the world.
Remy Martin V.S.O.P.

20

Hennessy Fine De Cognac

18

Martell V.S.O.P.

18

Remy Martin XO Excellence Cognac

28

Hennessy XO

35

ARMAGNAC
Το αρμανιάκ είναι το παλαιότερο αποστάγματα με βάση το κρασί που
παράγεται στην Νοτιοδυτική ευρώπη. Τα αρώματα και οι γεύσεις που
συνοδεύουν το μοναδικό αυτό απόσταγμα είναι αποτέλεσμα της
ιδιαίτερης αυτής περιοχής και δεν μοιάζουν με κανένα άλλο.
Armagnac is the oldest wine based eau-de-vie produced in southwest
France. This is a noble and artisanal product, and while Tasting it, Armagnac
appeals to the senses and in particular to the breathing in of the specific
Armagnac aromas that are second to none.
Armagnac Marquis De Montisquiou

13

CALVADOS
Απόσταγμα το οποίο συγκεντρώνει όλα τα αρώματα μήλου και αχλαδιού.
Η Νορμανδία είναι η περιοχή που παράγει τα σπουδαιότερα μπράντυ
μήλου στον κόσμο.
A spirit that concentrates the aroma and flavour of apples and to a lesser
extent pears. Normandy is the region that produce the finest apple Brandy
in the world.
Domaine Du Coquerel Calvados Michel Biron

14

WORLD OF BEER

Συναγωνίζονται το κρασί ως το παλαιότερο αλκοολούχο ποτό στον
κόσμο. Η ανακάλυψη της αλκολικής ζύμωσης σιτηρών συνδέεται με την
εξέλιξη της νομαδικής σε κλειστής αγροτικής κοινωνίας κατά την
Νεολιθική περίοδο.
Beer predates wine as one of the oldest alcoholic beverages. The “discovery”
of the fermentation of grain is closely linked to the transition from a nomadic to a settled agricultural society during the Neolithic Revolution.

Pale Lager (330ml)

Ελαφριές και δροσιστικές ξανθές. Το συγκεκριμένο στυλ μπύρας είναι
από τα πιο διαδεδομένα σε όλο τον κόσμο με απόλυτη ισορροπία μεταξύ
πικρών και γλυκών στοιχείων και το άρωμα του λυκίσκου να επικρατεί.
Κατά την διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιείται βυνοποιημένο κριθάρι.
Light bodied, pale, fizzy lagers made popular by the large macro-breweries.
Hop flavor is significant of noble varieties, bitterness is moderate, and both
are backed by a solid malt body and sweetish notes from an all-malt base.
Heineken

9

Alfa

9

Pilsener

Αρώματα λυκίσκου, ισορροπία μεταξύ πικρών και γλυκών στοιχείων, από
βυνοποιημένο κριθάρι.
Hop flavor is significant of noble varieties, bitterness is moderate, and both
are backed by a solid malt body and sweetish notes from an all-malt base.
Fischer

10

Hefeweizen

Προέρχεται από την νότια Γερμανία και παράγεται από σιτηρά. Τα
φαινολικά αρώματα μπανάνας και γαρύφαλλου κάνουν την εμφάνιση τους
με συχνά ξηρό τελείωμα με νότες μπαχαρικών, τσιχλόφουσκας και μήλου.
Διακριτική παρουσία λυκίσκου, ήπιο αλκοόλ, αφιλτράριστη με θολή
εμφάνιση λόγω των ζυμών.
A south German style of wheat beer (weissbier) that produces a unique phenolic flavors of banana and cloves with an often dry and tart edge, some spiciness, bubblegum or notes of apples. Little hop bitterness, and a moderate
level of alcohol. The "Hefe" prefix means "with yeast", hence the beers unfiltered and cloudy appearance.
Erdinger Weissbier

10

Irish Red Ale

Καλοδομημένες με στοιχεία από ψημένη βύνη κριθαριού, ξηρό τελείωμα,
ελαφριά γλυκύτητα και διακριτική παρουσία λυκίσκου.
A bit sweet, with a lightly hopped tea-like flavor, Irish Red Ales are
well-rounded with a pleasant toasted malt character, fading to a dry finish.
McFarland Red

10

American Adjunct Lager

Ελαφριά, δροσιστική ξανθιά με ελαφριά κρεμώδη υφή.
Light bodied, pale, fizzy lager, with a good mouth feel and a comforting, light
creaminess.
Sol

10

Χωρίς Αλκοόλ / Non Alcoholic Beer
Όλα τα αρώματα και οι γεύσεις μια ξανθιάς Lager χωρίς την παρουσία
αλκοόλ.
All the aromas and flavours of a Pale Lager without the alcohol content.
Heineken 0.0

8

Μηλίτης / Cider
Παράγεται από την ζύμωση χυμού μήλου. Έντονη παρουσία φρούτων,
γλυκά στοιχεία, πολύπλοκη με χαμηλά επίπεδα ανθρακικού.
Made from fermented apple juice, cider comes in a number of varieties.
Cider is fruity, sweeter, more effervescent with very complex style and low
carbonation.
Strongbow Gold Apple Cider

8

Καφές και Σοκολάτα
COFFEE & CHOCOLATE
Espresso

5

Espresso Διπλός
Espresso Double

6

Espresso Freddo

6

Cappuccino

7

Cappuccino Freddo

7

Ελληνικός Καφές
Greek Coffee

4

Ελληνικός Καφές Διπλός
Greek Coffee Double

5

Καφές Φίλτρου
Filter Coffee

5

Σοκολάτα Κρύα ή Ζεστή
Chocolate Cold or Hot

6

Ιρλανδέζικος Καφές
Irish Coffee

Διατίθεται και καφές χωρίς καφεϊνη και γάλα χωρίς λακτόζη
Caffeine free coffee and lactose intolerant milk is also available

10

Τσάι και Ροφήματα
TEA & DECOCTIONS
Τα διαφορετικά στυλ του τσαγιού οφείλονται στην ελεγχόμενη οξείδωση
και αποξήρανση των φύλλων κατά την διαλογή.
The different styles of tea are created by controlling the process of oxidation
and drying of the leaves when picked.

Μαύρο Τσάι / Black Tea
Πλήρες ελεγχόμενο οξειδωμένο τσάι.
Fully deliberated oxidized tea.
Earl Grey, Flavoured with Bergamot

5

English Breakfast

5

Decaffeinated

5

Darjeeling
Πολύ Ελαφρύ Μαύρο Τσάι.
Very light black tea.

Darjeeling Tea

5

Πράσινο Τσάι / Green Tea
Μη-Οξειδωμένο Τσάι.
Un-oxidized tea.

Jasmine, Flavoured Green Tea

5

Green Tea

5

Τσάι με Βότανα
Herbed Tea
Vanilla Rooibos

5

Μέντα
Mint

5

Τίλιο
Tilio

5

Χαμομήλι
Camomile

5

Αναψυκτικά
SOFT DRINKS (250ml)
Coca-Cola

5

Coca-Cola Light

5

Coca-Cola Zero

5

Sprite

5

Λεμονάδα
Lemonade

5

Πορτοκαλάδα
Orangeade

5

Κρύο Τσάι (Λεμόνι - Ροδάκινο)
Ice Tea (Lemon - Peach)

5

5
Soda Water
5
Tonic Water

THREE CENTS
Pink Grapefruit Soda

6

Aegean Tonic

6

Ginger Beer

7

Φρέσκοι Χυμοί
FRESH FRUIT JUICES
Πορτοκάλι
Orange

9

Γκρέιπφρουτ
Grapefruit

9

Ανάμικτα φρούτα
Fruit Punch

10

Μεταλλικό Νερό
MINERAL WATER
Ioli 1lt

4

Evian 0.75lt

6

Ανθρακούχο Νερό
SPARKLING WATER
Souroti 0,75Lt

6

San Pelegrino 0,75Lt

7

Perrier 0,33Lt

6

Souroti 0,25Lt

4

