
 

Cocktails by…  

 

Pornstar martini (7,50 €) 

Vodka, vanilla, passion fruit 

 

Aperol spritz (7,50 €) 

Aperol, sparkling wine 

 

Ap&p (7,50 €) 

Gin, apple, pear 

 

Mojito (7,50 €) 

Rum, mint, lime 

 

Your Daiquiri (7,50 €) 

Strawberry / Passion fruit / Coconut / Melon 



 

Cocktails by…  

 

Margarita the original (7,50 €) 

 

King Julian's martini (7,50 €) 

Masticha, mandarin, bitters 

 

Cucumber ginger fizz (7,50 €) 

Gin, cucumber, ginger 

 

Whiskey smash (7,50 €) 

Bourbon, mint 

 

Blue coconut (7,50 €) 

Vodka, coconut, pineapple 



 
 

Wines & Drinks by…  
 

ΛΕΥΚΟΙ	ΟΙΝΟΙ	

Γεροβασιλείου	–	Μαλαγουζιά	–	Πόρτο	Καράς……………………………………..……….30,00€	

Λαμπερό αχυρένιο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες και αρώματα ώριμων φρούτων, 
όπως αχλάδι, μάνγκο και κίτρο. 

Κτήμα	Άλφα	sauvignon	Φλώρινα………………………………………………………..……….35,00€	

Κρυστάλλινο, λαμπερό με υποκίτρινο χρώμα, με ελαφρά πρασινωπές ανταύγειες. Μύτη 
έντονη και πλούσια, τυπική της ποικιλίας, με αρώματα εσπεριδοειδών, φρούτων του 
πάθους και με γλυκιά χροιά πεπονιού στο τέλος. 

Κτήμα	ΒΒ	–	ΒΙΒΛΙΑ	ΧΩΡΑ	Δράμα…………………………………………………...…………….30,00€	

Το πάντρεμα της κοσμοπολίτικης αρωματικής εμπειρίας με την πολυδυναμική ελληνική, 
δίνει ένα κρασί με έντονα φρουτώδη αρώματα που θυμίζουν εξωτικά φρούτα, ροδάκινο 
και εσπεριδοειδή. 

Παπαιωάννου	Chardonnay	Νεμέα……………………………..……………………..………….20,00€	

Χαρακτηρίζεται από έντονο αρωματικό δυναμικό κίτρινων φρούτων και στόμα με 
γευστικό πλούτο 

Παπαιωάννου	Μαλαγουζιά	Νεμέα……………………………………………………………….20,00€	

Ελαφρύ και νόστιμο, με ελαφριά αρώματα λουλουδιών και ασημένιο χρώμα 

Καρυπίδης	Sauvignon	Θεσσαλία………………………………………………………………….28,00€	

Έντονη, εντυπωσιακή μύτη με φρουτώδη αρώματα ροδάκινου, ανανά, πεπονιού και 
νότες αρωμάτων χόρτου, αλλά και εσπεριδοειδών. 

Μελισσόπετρα	Τσελέπου	gewurtztrainer	Αρκαδία…………………………….……….35,00€	

Διαθέτει έντονο και σύνθετο αρωματικό χαρακτήρα που θυμίζει εξωτικά φρούτα, άνθη 
και μπαχαρικά. 

Σαντορίνη	Σιγάλας	ασύρτικο……………………………………………………………..……….45,00€	

Χρώμα αχυρόξανθο, λαμπερό, με αρώματα ώριμων εσπεριδοειδών. Με δροσερή 
οξύτητα και ευχάριστη επίγευση. 

Koonunga	Hill,	Chardonnay,	Penfolds………………………………………………………….32,00€	

Το χρώμα του είναι απαλό λεμονί και η μύτη παρουσιάζει αξιοθαύμαστη ισορροπία 
μεταξύ εξωτικού φρούτου και βαρελιού. 

 

 

 

 



 
 

Wines & Drinks by…  
 

 

ΡΟΖΕ	ΟΙΝΟΙ	

Ακακίες	κυρ	Γιάννη	Νάουσα	ξινόμαυρο………………………..…………………………….20,00€	

Χάρη στο σύνθετο και ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα του, ο οποίος αποτελείται από 
αρώματα φρουτώδη και φυτικά, με χαρακτηριστικότερα αυτά του κερασιού, της 
ντομάτας και της ελιάς. 

Τέχνη	 Αλυπίας	 οίνου	 Syrah	 merlot	 cabernet	 sauvignon	 sangiovese	 nebbiolo	
………………………………………………………………………………………………………………….….28,00€	

παράγεται από έναν ιδιόρρυθμο συνδυασμό ποικιλιών που του χαρίζουν αρώματα 
κόκκινων φρούτων σε μια ώριμη-«γλυκιά» εκδοχή τους 

Αγιωργίτικο	Παπαιωάννου	Νεμέα……………………………………………………...……….20,00€	

Χαρακτηρίζεται από έντονα φρέσκα αρώματα κόκκινων φρούτων όπως κεράσι και 
μούρο. Στο στόμα έχει μαλακές τανίνες, οι οποίες είναι αρκετές να του δώσουν πλούτο 
ενώ ταυτόχρονα έχει εξαιρετική γευστική ισορροπία 

Cipresseto	Rose,	Antinori………………………………………………………………….………….27,00€	

Κλασσική Ροζέ οινοποίηση, απαλό, καλοκαιρινό ροζέ χρώμα με έντονα φρουτώδη 
στοιχεία. 

	

	

ΕΡΥΘΡΟΙ	ΟΙΝΟΙ	

Κτήμα	Άλφα	pinot	noir	Φλώρινα………………………………………………..……………….38,00€ 

Δελεαστικό μπουκέτο σύνθετων αρωμάτων που χαρακτηρίζεται από άγρια κεράσια, 
ήπια μπαχαρικά, σμέουρα και με την δροσερή οξύτητα του να ελκύει κάθε 
εκπαιδευμένο ουρανίσκο. 

Chateau	Julia	Merlot	Λαζαρίδη	Δράμα…………………………………….………..………….42,00€	

Νεαρό, πλούσιο κόκκινο χρώμα.Πολύπλοκα αρώματα μικρών φρούτων του δάσους, 
μέντα και ευκάλυπτος. 

Ραψάνη	Τσάνταλη	ξινόμαυρο	κρασάτο	σταυρωτό	Θεσσαλία…………………….20,00€	

Το χαρμάνι των τριών ποικιλιών παράγει ένα πικάντικο, ενδιαφέρον και πολύ ευγενές 
αποτέλεσμα, ενώ η παλαίωση στο βαρέλι προσθέτει και αναδεικνύει. 

Malbec	Coleccion,	Bodega,	Norton………………………………....…………………………….33,00€	

Διακρίνονται αρώματα γλυκών μπαχαρικών και μαύρου πιπεριού. 
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ΕΠΙΔΟΡΠΟΙΟΙ	ΟΙΝΟΙ	

Μοσχάτο	Λήμνου	Τσάνταλης……………………………………………..……………………….22,00€	

Καθαρή λουλουδάτη μύτη, μελωμένα αρώματα που συνεχίζονται στο στόμα, όμορφη 
οξύτητα και άψογη διάρκεια. 

Vinsanto……………………………………………………………………………………………………….50,00€	

Xαρακτηριστικό βαθύ πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα με καραμελένιες ανταύγειες. Η μύτη 
είναι πολύπλοκη συνδυάζοντας γλυκά μπαχαρικά όπως κανέλα και τριαντάφυλλο, με 
αποξηραμένα φρούτα όπως βερίκοκο και σταφίδες. 

ΑΦΡΩΔΕΙΣ	ΟΙΝΟΙ	

Moscato	d’asti………………………………………………………………...…………………………….25,00€	

Απαλό λεμονί χρώμα με χρυσαφένιες ανταύγειες, κομψά κι επίμονα αρώματα φρούτων, 
λευκών ανθέων, φασκόμηλου και το χαρακτηριστικό για τη ποικιλία "μοσχατίζον" 
άρωμα. 

Prosecco…………………………………………………………..…….…………………………………….25,00€	

Έντονα τα αρώματα των φρούτων και λουλουδιών που είναι προϊόντα του σταφυλιού 
(πρωτογενή αρώματα). Νότες τροπικών φρούτων, κρέμα μπανάνα, φουντούκι, βανίλια 
και κηρήθρα. 

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ	

Moet	Chandon	brute	Imperial	……………………………………..…………………………….110,00€			

Eίναι λευκή, ξηρή, με έντονα φρουτώδη γεύση και αρώματα λουλουδιών 

Moet	Chandon	rose	Imperial			…………………………………..……………………………….130,00€	

Έχει αυθόρμητο και σαγηνευτικό χαρακτήρα και προσφέρει στην παλέτα της τρυφερές 
νότες φραγκοστάφυλου, και αγριοφράουλας. 

Moet	Chandon	ice				………………………………………………..………………….……………….140,00€	

Ο πρωτόγνωρος συνδυασμός “τραγανής”, αναζωογονητικής φρεσκάδας και έντονων 
αρωμάτων τροπικών φρούτων προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για chic, ηλιόλουστες 
και εκλεκτές στιγμές. 

 

 

 

 

Συσκευασία κρασιών 750 ml πλην Μοσχάτου Λήμνου και Vincanto 500 ml 
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Ποτήρι κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο) Glass of wine (white, rose, red) / 5,50  

Ποτήρι Μοσχάτο Λήμνου   Glass of Moschato Limnou / 6,00       

Ποτήρι Moscato D’asti   Glass of Moschato D’ asti / 6,00         

Ποτήρι Vinsanto   Glass of Vinsanto / 9,00          

Ποτήρι Sangria   Glass of Sangria / 5,50 

Κανάτα Σανγκρία δικής μας παρασκευής   Pitcher of Sangria Homemade / 20,00         

 

 

Μπύρες	–	Beers 

Noctua Head Twister  (330ml) /7,00 

Paulaner vice (330ml) / 6,00 

Sapporo ξανθιά Ιαπωνική (340ml) / 8,00 

Carib  (330ml) / 7,00    

Buckler (330ml) / 6,00     

Gulden draak  (330ml) /   9,00   

La trappe quadruple   (330ml) / 9,00 

Pils Hellas Ποτήρι (300ml) glass / 4,00          Pils Hellas Ποτήρι (500ml) glass / 5,50 
 
 

Spirits	
	

Spirits / 7,00  : Metaxa 3*, Whisky ,  Λικέρ, Vodka, Gin, Rum, Martini, 

Ούζο   Ouzo  / 4,00    ή  Ούζο  καραφάκι (100ml)   Ouzo  pitcher (100ml) / 7,50 

     Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο   Tsipouro without anise/ 4,00    ή  Τσίπουρο  καραφάκι (100ml)    

     Tsipouro        pitcher (100ml) / 7,50 

	
Special	

	
	

Remy Martin VSOP,    Whisky Special  Bourbon / 8,50        Malt Whisky / 9,50 


