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Signature Cocktails

Pathos 9,50 €
Το Pampero Reposado αρωματισμένο με βανίλια Μαδαγασκάρης και πιπέρι καγιέν
σε συνδυασμό με πουρέ από φρούτα του πάθους με πιπερόριζα δίνει σε αυτό το κοκτέιλ
μια γλυκόξινη υφή με εξωτικές επιγέυσεις.
Pampero Reposadp scented with madagascar vanilla and cayenne pepper in
combination with passion fruit and ginger. A sweet and sour exotic blend.

Eastern Flavor 9,50 €
Αρακ αρωματισμένο με φασκόμηλο σε ισορροπία με την οξύτητα του μοσχολεμονου
& του κόκκινου γκρέιπφρουτ και την γλυκύτητα τις βανίλιας & των μαύρων μούρων τείνει
να σας ταξιδεύει σε γεύσεις Ανατολής.
Traditional arak scented with sage, lime and red grapefruit.
A touch of sweet vanilla and blackberries makes you escape to the middle east!

Fidel Greco 9,50 €
Εμπνευσμένο από το δημοφιλές Mojito αλλά με τελείως διαφορετικές πρώτες ύλες.
Η Μαστίχα αντικαθιστά το Ρούμι η οποία αναμιγνύεται με φυσικό χυμό από ρόδι,
θυμαρίσιο μέλι, μοσχολέμονο και δυόσμο και το γλυκό του αποτέλεσμα σας ταξιδεύει
σε όλη την Ελλάδα.
Inspired by the popular Mojito, but with different base ingredients.
Mastiha instead of rum, mixed with pomegranate juice, honey, lime and mint.

Kekahi Kanaka 9,50 €
To Captain Morgan με την ιδιαίτερη γλυκύτητα του φρέσκου μάνγκο και του σιροπιού
από φιστίκι σε συνδυασμό με την οξύτητα του λικέρ πεπονιού και την φρεσκάδα του
φρέσκου δυόσμου σας ταξιδεύουν σε εξωτικά νησιά παρέα με χαβανέζες!
Captain Morgan with the distinctive sweetness of fresh mango and fystiki syrup
in combination with the acidity of melon and the freshness of mint.

Ginger Cum 9,50 €
O οργασμός του αγγουριού!
Πλέον κλασσικός συνδυασμός της νέας τάσης των κοκτέιλ.
Tanqueray με φυσικό πουρέ από αγγούρι και πιπερόριζα, σιρόπι αγγουριού, πιπέρι και λεμόνι.
A classic combination of the new trends in cocktails.
Tanqueray with cucumber puree and ginger, cucumber syrup, pepper and lemon.

Senses 10,50 €
Αυτή η επιλογή ξυπνάει όλες τις αισθήσεις ενός γλυκού πειρασμού,
καθώς συνδυάζει μαύρη σοκολάτα, Frangelico και φρέσκο πουρέ φράουλας με βότκα.
A choice that awakens all your senses.
A sweet temptation with dark chocolate, Frangelico and strawberry with vodka Stolichnaya.

Prickly Bramble 9,50 €
Γλυκόξινος συνδυασμός με Βότκα, Ammaretto, πουρέ φραγκόσυκου,
σιρόπι μούρων και μοσχολέμονο.
Sweet and sour combination with vodka, amaretto, prickly pear, blackberry syrup and lime.

Royal 9,50 €
Ένα διαφορετικό μαρτίνι κοκτέιλ με βότκα, crème de cassis, ρόδι, μέλι
και μοσχολέμονο που αντικαθιστά επάξια ένα κλασσικό Cosmopolitan.
A different martini cocotail with vodka, crème de cassis, pomegranate, honey and lime.
A twisted type of the popular Cosmopolitan.

Chestnut Dream 10,50 €
Αυτός ο συνδυασμός είναι για τους λάτρεις του whiskey, αλλά μπορεί να αγαπηθεί
γενικώς, καθώς συνδυάζει ισορροπημένα οποιοδήποτε whiskey με κάστανο, λεμόνι,
μπαχάρι και μέλι και δίνει χειμωνιάτικη επιγευση στον ουρανίσκο σας.
A combination for whiskey lovers but not only! Whiskey with chestnut, lemon, spice and honey.

Rosemary 9,50 €
Λευκή τεκίλα με μέλι, λεμόνι, μοσχολέμονο
και σιρόπι δενδρολίβανου. Αλλιώς μια διαφορετική μαργαρίτα με δενδρολίβανο!
White tequila with honey, lemon, lime and rosemary syrup.
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Premium Signature Cocktails

Tiki Zombie 16,00 €
Μια διαφορετική εκδοχή του πασίγνωστου ZOMBIE που περιέχει Diplomatico Rum,
Sailor Jerry, Captain Morgan, πουρέ από φρούτο του πάθους, φρέσκο ανανά, μοσχολέμονο,
βανίλια, κανέλα και παλαιωμένα bitter εσπεροειδων.
The traditional Zombie with a modern twist. Diplomatico Rum, Sailor Jerry, Captain Morgan,
passion fruit, fresh pineapple, lime, vanilla, cinnammon and aged bitter citrus.

Treatment Pie 16,00 €
Ένας γιορτινός συνδυασμός με Beluga, σιρόπι βανίλιας, μάυρης σοκολάτας και γλυκιάς κολοκύθας.
A festive cocktail with Belvedere, vanilla syrup, dark chocolat and sweet pumpkin.

Tomaris Mandarin 16,00 €
Το HENDRIX σε συνδυασμό με το φρέσκο μανταρίνι, το θυμάρι και τα δάκρυα μαστίχας,
δίνουν ένα δροσιστικό γλυκόξινο αποτέλεσμα με εντονη επίγευση των φρέσκων υλικών.
HENDRIX in combination with tangarine, thyme and mastiha. A refreshing sweet and sour cocktail.

Cactus 16,00 €
Η Don Julio Reposado σε συνδυασμό με το σιρόπι κουφοξυλιάς, το κόκκινο γκρέιπφρουτ
και το μοσχολέμονο φέρνει έντονες γέυσεις Αμερικής στον ουρανίσκο σας.
Don Julio Reposado with elderberries syrup, red grapefruit and lime.

Rose Bouquet 16,00 €
Μια ανθοδέσμη στο ποτήρι σας!! Ένα γλυκό ποτό που θα αγαπήσει κάθε γυναίκα
και συνδυάζει το ανατολίτικο Αρακ με πουρέ κάστανου, σιρόπι από φιστίκι, μοσχολέμονο
και λικέρ κόκκινου τριαντάφυλλου
A bouquet in your glass. A sweet cocktail love by ladies.
Middle eastern Arak with chestnut, fystiki, lime and rose liquer.

Divine Foam 16,00 €
Ένας θεϊκό νέκταρ που αναμιγνύει το Diplomatico rum με Aperol, σιρόπι Νταμιάνας,
μοσχολέμονου και μοριακού αφρού από τσάϊ περγαμόντο.
A divine nectar with Diplomatico rum, aperol, damiana syrup,
lime and earl grey tea molecular foam.

Premium Handcrafted Cocktails

Scaraveo 18,00 €
Έvας φανταχτερός συνδυασμός Belvedere, Curaçao, φρέσκου ανανά και γάλα καρύδας
μέσα σε αληθινή καρύδα. Ιδανική επιλογή για τους λάτρεις της Pina Colada.
A fancy combination of Belvedere, Curacao, fresh pineapple and coconut milk
served in a real coconut. Ideal choice for pinacolada lovers.

Divan 18,00 €
Ιδανική επιλογη για τους λάτρεις των εξωτικών γέυσεων.
Συνδιάζει Diplomatico rum, Sailor Jerry, Galliano με φρέσκο ανανά, μάνγκο και μοσχολέμονο
και σας δίνει μια γλυκόξινη υφή με επίγευση από cranberry και
σερβίρεται σε ολοκληρο φρέσκο ανανά.
A exotic cocktail with Diplomatico Rum, Sailor Jerry, Galliano with fresh pienapple,
mango and lime. Indulge in a sweet and sour taste served in a real pineapple.

Oassis 45,00 €
Αυτό το κοκτέιλ δύσκολα μπορεί να καταναλωθεί από έναν διότι αποτελείται από 500ml
και συνδυάζεται από Remy Martin, γλυκιά κολοκύθα, χυμό φρέσκου λεμονιού & πορτοκαλιού,
μέλι, δυόσμο και bitters.
Massive cocktail inspration. 500ml of Remmy Martin,
Sweet pumpkin, lemon, orange, honey, mint and bitters. Only for the very brave.
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