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Μετά από ένα και πλέον χρόνο δοκιμών και αναζήτησης, δημιουργήσαμε σε συνεργασία
με την εταιρία TAF, αποκλειστικά για το ARK, ένα μοναδικό blend που αποτελεί εξαιρετικό δείγμα

του όρου “specialty coffee”, ο οποίος ξεκινά από την προέλευση του καφέ και τελειώνει στο φλιτζάνι.

Περιλαμβάνει μόνο ανώτερης ποιότητας κόκκους Arabica με γλυκές νότες εσπεριδοειδών
και καραμέλας. Η προέλευση του από μια και μόνο φάρμα, εγγυάται την σταθερότητα

της γεύσης και ένα φρέσκο καφέ, με πλούσιο άρωμα, χωρίς καθόλου συντηρητικά.
Παράλληλα η απευθείας αγορά του από τους παραγωγούς χωρίς την μεσολάβηση τρίτων βοηθάει

την τοπική κοινότητα που τον παράγει, κτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης
που διαφαίνεται σε όλα τα στάδια από την φύτευση έως και την τελική γεύση του καφέ.

Κάθε μέρα παράλληλα με το house blend μας έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάζετε
διάφορες άλλες ποικιλίες από αντίστοιχες επιλεγμένες φάρμες από όλο τον κόσμο, κάνοντας

έτσι τη βόλτα για καφέ… πραγματική εμπειρία.

Συνεχίστε τη μοναδική γευστική εμπειρία που αποκομίσατε στο χώρο
μας και στον δικό σας χώρο. Προμηθευτείτε από το retail store του Ark,

την ποικιλία espresso ή καφέ φίλτρου της αρεσκείας σας, σε κόκκους ή αλεσμένο.

Αfter more than a year of testing we were able to create, along with the leading company
in the coffee industry TAF, a special tailor-made blend just for ARK, a fine example

of the term “specialty coffee”, that begins with the origin of the coffee and ends right in the cup.
The origin from one farm alone, guarantees the superior quality.

Every day, in addition to our house coffee blend, our visitors will get the chance to taste
different varieties from various other farms, turning a simple coffee run…to a true experience.

You may continue the unique taste experience to your place, you can buy from ARK’S retail store
the blend of your choice for espresso or for filter coffee.



ΚΑΦΕΣ / COFFEE

ESPRESSO RITUALS

Double Experience 5,80€
∆οκιμάστε 2 espresso το ένα από το homemade 100% superior Arabica

χαρμάνι του ARK και το άλλο από την μεμονωμένη φάρμα
πρόταση της ημέρας που σερβίρουμε σήμερα, για μια εμπειρία σύγκρισης

των διαφορετικών αρωμάτων και της επίγευσης του κάθε blend

Taste two cups of espresso the one with our homemade 100%
superior blend of ARK and the other from the single estate that

we serve today for a unique experience and comparison
from the two different blends and taste the difference between them.

Black and White Ark Blend 6,80€ / Daily Blend 7,80€
∆οκιμάστε το ίδιο blend καφέ σε espresso ή cappuccino

και βιώστε τις αλλαγές στο γευστικό προφίλ

Try the same blend in espresso or cappuccino
and experience the different tastes

*τα espresso rituals σερβίρονται ανά άτομο
*the espresso rituals are served per person
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ESPRESSO

Espresso 3,10€
Μονός espresso / One shot of espresso

Espresso Ristreto 3,10€
∆υνατός σε γεύση κρεμώδης χαμηλός σε περιεκτικότητα καφεΐνης / Strong and creamy. Low in caffeine

Espresso Lungo 3,10€
Αυξημένη περιεκτικότητα καφεΐνης / High in caffeine

Espresso Coreto 3,60€
Espresso με μαστίχα Χίου / Espresso with Chios Mastic

Double Espresso Coreto 4,60€
∆ιπλός espresso με μαστίχα Χίου / Double espresso with Chios Mastic

Espresso Romano 3,30€
Espresso με ξύσμα λεμονιού / Espresso with lemon zest

Espresso Macchiato 3,60€
Ο “σημαδεμένος” espresso με μία κουταλιά διογκωμένου γάλακτος

Espresso with a small shot of steamed milk

Espresso Double Macchiato 4,60€
Ο διπλός “σημαδεμένος” espresso με μία κουταλιά διογκωμένου γάλακτος

Double espresso with a small shot of steamed milk

Americano 4,20€
∆ιπλός espresso με επιπλέον ζεστό νερό / Double espresso with extra hot water

Espresso Dopio 4,20€
∆ιπλός espresso για τους λάτρεις του δυνατού καφέ / Double espresso for strong coffee lovers

Espresso Freddo 4,20€
∆ιπλός espresso στον πάγο / Double Espresso on the rocks

Espresso Freddo Double Shot 5,20€
Ενισχυμένος διπλός espresso στον πάγο / Double espresso on the rocks

Τα παραπάνω ροφήµατα προσφέρονται και στην ποικιλία από µοναδικές φάρµες που προσφέρουµε την εκάστοτε ηµέρα (ρωτήστε το σερβιτόρο µας) 
You can also drink all of the above beverages with the varie� from different farms (ask your waiter).

0,75€
Σαντιγύ 0,50€, Σιρόπι Γεύση 0,50€, Ροδόνερο 0,50€, Μέλι 0,50€, Αλκοόλ 1,00€, Λικέρ Μαστίχας 1,00€,

Whipped cream 0,50€, Syrup avor 0,50€, Rosewater 0,50€, Honey 0,50€, Alcohol 1,00€, Chios mastic1,00€ 
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ESPRESSO WITH MILK

Cappuccino 4,20€
Espresso με διογκωμένο γάλα στον ατμό / Espresso with steamed milk

Cappuccino Latte 4,70€
∆ιπλός espresso ristreto με διπλή ποσότητα διογκωμένο γάλα στον ατμό / Double espresso ristreto with extra steamed milk

Cappuccino Triestino 4,20€
Espresso ristreto με διογκωμένο γάλα στον ατμό / Espresso ristreto with steamed milk

Dopio Cappuccino 5,20€
∆ιπλός espresso με διογκωμένο γάλα στον ατμό / Double espresso with steamed milk

Cappuccino Freddo 4,20€
∆ιπλός espresso στον πάγο με κρύο χτυπημένο γάλα / Double espresso on ice with cold shaken milk

Cappuccino Freddo Latte 4,70€
∆ιπλός espresso στον πάγο με διπλή ποσότητα κρύο χτυπημένο γάλα / Double espresso on ice with extra cold shaken milk

Cappuccino Freddo Double Shot 5,20€
∆ιπλός ενισχυμένος freddo cappuccino στον πάγο με γάλα / Double cappuccino on the rocks with milk

American s�le Latte 4,40€
∆ιπλός espresso ristreto με διογκωμένη κρέμα γάλακτος για πιο γεμάτο σώμα και γάλα

Double espresso ristreto with steamed creme fresh and milk

Τα παραπάνω ροφήµατα προσφέρονται και στην ποικιλία από µοναδικές φάρµες που προσφέρουµε την εκάστοτε ηµέρα (ρωτήστε το σερβιτόρο µας) 
You can also drink all of the above beverages with the varie� from different farms (ask your waiter).

0,75€
Σαντιγύ 0,50€, Σιρόπι Γεύση 0,50€, Ροδόνερο 0,50€, Μέλι 0,50€, Αλκοόλ 1,00€, Λικέρ Μαστίχας 1,00€,

Whipped cream 0,50€, Syrup avor 0,50€, Rosewater 0,50€, Honey 0,50€, Alcohol 1,00€, Chios mastic1,00€ 
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FILTER COFFEE

Filter Coffee Premium Estate Variey 4,20€
Παρασκευασμένος σε dripper για ισορροπημένο αποτέλεσμα γεύσης
Filter coffee produced with the dripper method for a balanced taste

Filter Coffee With Alcohol 5,60€
Brazilian, Mexican, Irish

OTHER COFFEES

Nes Cafe Classic / Frappe 4,20€
Στιγμιαίος καφές σε ζέστη ή κρύα εκδοχή / Instant coffee served hot or cold

Greek Coffee 3,10€
Μονός Eλληνικός καφές / Single Greek coffee

Greek Coffee Double 4,10€
∆ιπλός Eλληνικός καφές / Double Greek coffee

Greek Coreto 3,60€
Ελληνικός καφές με μαστίχα Χίου / Single Greek coffee with Chios mastic

Double Greek Coreto 4,60€
∆ιπλός Eλληνικός καφές με μαστίχα Χίου / Double Greek coffee with Chios mastic

Σαντιγύ 0,50€, Σιρόπι Γεύση 0,50€, Ροδόνερο 0,50€, Μέλι 0,50€, Αλκοόλ 1,00€, Λικέρ Μαστίχας 1,00€,
Whipped cream 0,50€, Syrup avor 0,50€, Rosewater 0,50€, Honey 0,50€, Alcohol 1,00€, Chios mastic1,00€ 
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ΡΟΦΗΜΑΤΑ / BEVERAGES
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COLD CHOCOLATES

Classic Cold Chocolate 5,50€
Κρύα μαύρη σοκολάτα / Black chocolate on ice

HOT CHOCOLATES

Classic Hot Chocolate 5,50€
Ρόφημα μαύρης σοκολάτας / Black hot chocolate with milk

White Classic Hot Chocolate 5,50€
Ρόφημα ζεστής λευκής σοκολάτας / White hot chocolate with milk

Peanut Butter Hot Chocolate 5,80€
Ρόφημα ζέστης σοκολάτας με φυστικοβούτυρο / Black hot chocolate with milk and peanut butter

Orange - Cinnamon 5,80€
Ρόφημα  ζεστής  σοκολάτας με πορτοκάλι και καννέλα / Black hot chocolate with orange and cinnamon

Spicy Mango 6,00€
Ρόφημα  ζεστής  σοκολάτας με μάνγκο/  White hot chocolate with mango

Σοκολάτα Tσουρέκι 6,00€
Ρόφημα σοκολάτας με μαστίχα και μαχλέπι / Hot chocolate with mastiha and mahleb



NATURAL JUICES

Orange 5,60€
Φυσικός χυμός πορτοκάλι / Fresh orange juice

Detox 7,70€
Φυσικός χυμός με σπανάκι, πράσινο μήλο, μοσχολέμονο και ginger

Natural juice with spinach, green apple, lime and ginger

Energy 7,70€
Φυσικός χυμός με πορτοκαλί, καρότο και ginger

Natural juice with orange, carrot and ginger

Mixed 7,70€
Φρεσκοστυμμένος ανάμεικτος χυμός με φρούτα εποχής

Freshly squeezed mixed juice with seasonal fruits

Baby boom 7,70€
Φυσικός χυμός με μπανάνα, γάλα και μέλι / Natural juice with banana, milk and honey

Rose Angel 8,20€
Χυμός cranberry, φρέσκο παραδοσιακό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, φρέσκες φράουλες και μπανάνα

Juice with cranberry, fresh traditional yoghurt with low fat, fresh strawberries and banana 
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INFUSE ARK ICE TEA

Με πολύ αγάπη κι έπειτα από πολλές δοκιμές, παρασκευάσαμε για εσάς
εκλεκτές γεύσεις κρύου τσάι, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φρέσκα φρούτα
και φυσικά προϊόντα, χωρίς συντηρητικά και προσθήκη χρωστικών ουσιών,

για μια καλοκαιρινή νότα δροσιάς με ελάχιστες θερμίδες.

With much love and after several trials, we have prepared for you the finest iced tea,
using only fresh fruits and natural products without preservatives or coloring substances,

for a summer with cool touch and less calories.

Slim and spicy 500ml 6,80€
Πράσινο τσάι με ginger, goji berries, φράουλα και δυόσμο
Green tea with ginger, goji berries, strawberry and mint

Energy boost 500ml 6,80€
Πράσινο τσάι με ανανά, φρούτα του πάθους και μάνγκο

Green tea with pineapple, passion fruit and mango

Red �ist 500ml 6,80€
Κόκκινο τσάι με διαφορά μούρα, κανέλα και δυόσμο

Red tea with berries, cinnamon and mint

Pink seduction 500ml 6,80€
Λευκό τσάι με ροζ γκρέιπφρουτ
White tea with pink grapefruit
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ΖΕΣΤA ΤΣΑΪ / HOT TEA

Επιλέξαμε για εσάς τους λάτρεις του τσάι, ροφήματα για όλες τις ώρες της ημέρας, 
τα πιο μεθυστικά αρώματα, τις πιο δυσεύρετες γεύσεις και μοναδικές ποικιλίες.

We have chosen for the tea lovers, hot beverages for all hours of the day, 
the most intoxicating perfume, the most scarce flavors and unique teas.

Πράσινο σύννεφο / Green Cloud 4,80€
Πράσινο τσάι, μάνγκο, τριαντάφυλλο και περγαμόντο / Green tea, mango, rose and bergamot

Κόκκινη πλατεία / Red Square 4,80€
Ιβίσκος, cranbbery και μήλο / Hibiscus, cranberry and apple

Gun powder bio 4,80€
Πράσινο βιολογικό τσάι

Different characteristics depending on when harvest, 
how it was grown and how it was manufactured, green bio tea

Βυσσινόκηπος / Cherry Orchard 4,80€
Αγριοκέρασο, βύσσινο και άνθη τριανταφυλλιάς / Sour cherries, cherry and rosewood flowers

Μυρωµένος θάµνος / Scented shrub 4,80€
Μήλο, κανέλα, κάρδαμο, κόλιανδρος, πορτοκάλι, ροζ πιπέρι και γαρύφαλλο

Apple, cinnamon, cardamom, coriander, orange, pink pepper and clove

Βιολογικό Χαµοµήλι / Bio Chamomile 4,80€
Άνθη χαμομηλιού / Flowers of Chamomile

English breakfast 4,80€
Μαύρο τσάι από διάφορα χαρμάνια / Blend of teas from ceylon assam and sumatra
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Σαντιγύ 0,50€, Σιρόπι Γεύση 0,50€, Ροδόνερο 0,50€, Μέλι 0,50€, Αλκοόλ 1,00€, Λικέρ Μαστίχας 1,00€,
Whipped cream 0,50€, Syrup avor 0,50€, Rosewater 0,50€, Honey 0,50€, Alcohol 1,00€, Chios mastic1,00€ 



MILKSHAKES

Σοκολάτα brownies / Chocolate brownies  9,50€ 
Παγωτό σοκολάτα με γεύση brownies / Chocolate ice cream with brownies flavor

Βανίλια Μαδαγασκάρης  9,50€
Παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης / with vanilla ice cream

Γιαούρτι-Βύσσινο  9,50€
Παγωτό γιαούρτι με σιρόπι βύσσινο / with yogurt ice cream & sour cherry syrup

Μάνγκο  10,00€
Παγωτό μάνγκο / with mango ice cream
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ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΓΛΥΚΑ / NIBBLES - DESSERTS

ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΓΛΥΚΑ
Με πολύ αγάπη… Γιάννης Μπαξεβάνης! / Lots of love… Giannis Baxevanis!

Τυρόπιτα φρέσκια / Cheese pie
8,00€

Χορτόπιτα σε φύλλο φτιαγμένο από χαρούπι με τα αρωματικά χόρτα του Γιάννη και ξύγαλο
Spinach pie made of carob with the aromatic greens of Giannis and sour milk

8,00€

Kρεατόπιτα   Σμύρνης ρολό με κιμά, σταφίδες, κουκουνάρι, γιαούρτι, ταχίνι και πάπρικα
Smyrna roll meat pie   with minced meat, dried grapes, pine, yogurt, tahini, and paprika

10,50€

Χορταστικό τοστ από χωριάτικο καρβέλι με ζαμπόν ή γαλοπούλα ή μορταδέλα, τυρί και ντομάτα
Toast from our bread with ham or turkey or mortadela, cheese and tomato

6,80€

Ανοιχτό Σάντουιτς από χωριάτικο καρβέλι με τηγανιτό αυγό, αβοκάντο, ελαφριά καυτερή πιπεριά, 
ψιλοκομμένη ντομάτα και κρέμα ξύγαλο Σητείας 

Open sandwich   with traditional bread   with fried egg, avocado, hot pepper, tomato and xygalo 
(cheese from Crete island) cheese cream 

9,50€

∆ιπλό τραγανό  σάντουιτς από τον ξυλόφουρνο  μας με ψητές ντομάτες, κασέρι, 
ζαμπόν μπούτι, βραστό αυγό ,μπέικον, βασιλικό και λάδι ρίγανης.

Double crunchy sandwich from our wood oven with grilled tomatoes, kasseri cheese, 
boiled egg, ham, bacon, basil and oregano oil 

13,80€

Τυλιχτή πίτα  χαρουπιού  με γαριδάκι τραγανό, σάλτσα με ταραμά, ντομάτα, δυόσμο και κρεμμύδι 
Wrapped carob pie with crispy shrimps, tarama sauce, tomato, mint and onion

12,90€

Τυλιχτή πίτα χαρουπιού με κοτόπουλο μαριναρισμένο με ντομάτα,
ελαφρώς πικάντικο γιαούρτι με δυόσμο, τζίντζερ  και λάιμ

Wrapped carob pie with chicken marinated with tomato and slightly spicy yogurt with mint, ginger and lime
10,90€

Ομελέτα με ασπράδια, γραβιέρα, ντομάτα και γαλοπούλα
Omelet with white part of egg, gruyere cheese, tomato and turkey 

10,70€

Ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών τυριών για 2 άτομα / Variety of Greek cheese for 2 persons 
24,50€

Ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών τυριών και αλλαντικών / Variety of Greek cheese and gold cuts for 2 persons
29,50€
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ΓΛΥΚΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ / DESSERTS

ΓΛΥΚΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ / DESSERTS

Σοκολατίνα με bitter σοκολάτα και καραμελωμένα αμύγδαλα, συνοδεύεται με σορμπέ βατόμουρο
Bitter chocolate with caramelized almonds and raspberry sorbet

11,50€

Τούρτα αμυγδάλου όπως τον παλιό καλό καιρό / Almond cake for old times sake
10,50€

Φοντάν ζεστής σοκολάτας με παγωτό βανίλια/ Hot chocolate fondant with vanilla ice cream
11,50€

Ζεστό γαλακτομπούρεκο, το σερβίρουμε με παγωτό γιαούρτι
Hot custard filled pastry, served with yoghurt ice cream

11,50€

Το δικό μου τραγανό μπακλαβά χωρίς σιρόπι με ξηρά φρούτα και παγωτό βανίλια
My own crispy baklava without syrup, dried fruits and vanilla ice cream

11,50€

Χαλβάς σιμιγδαλένιος με μέλι, αποξηραμένα φρούτα και αμύγδαλα, σάλτσα ταχίνι-μέλι και κονφί πορτοκάλι
Semolina halvas with honey, dried fruits and almonds, tahini-honey sauce and orange confit

9,00€

Γιαούρτι σερβιρισμένο με την τσίπα του, με μέλι και καρύδια ή φρουτοσαλάτα
Original Greek yogurt, served with honey and nuts or fruit salad

10,50€

Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής / Fresh seasonal fruits platter
13,00€

Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής  με σορμπέ φράουλας / Fresh seasonal fruit platter with strawberry
15,50€

Παγωτά: Βανίλια Μαδαγασκάρης, Γιαούρτι, Παρφέ Σοκολάτας, Μπράουνις, 
Μπακλαβά, Καϊμάκι, Κανέλα, Σορμπέ Λεμόνι, Μάνγκο, Μανταρίνι, Φράουλα 

3,80€ η μπάλα

Ice cream:Vanilla Madagascar, Yogurt, Parfait Chocolate, Brownies, Baklava, 
Kaimaki, Cinnamon Sorbet Lemon, Mango, Mandarin, Strawberry

 3,80€ per scoop

(Ρωτήστε μας για τα γλυκά ημέρας / Ask us for the sweet of the day)
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ΜΠΥΡΕΣ -BEERTAILS & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / BEERS - BEERTAILS & SOFT DRINKS

ΜΠΥΡΕΣ / BEERS

ΜΥΤΗΟS 330ml
Η αυθεντική ελληνική Lager μπύρα με πλούσιο αφρό, λαμπερό ξανθό χρώμα, ευδιάκριτα αρώματα

και ευχάριστη δροσιστική γεύση που αποτελεί εγγύηση απόλαυσης για κάθε στιγμή!
Για την υψηλή ποιότητά της έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς 2001 Inter beer και 2008 και 2010 - iTQi.

Αλκοολικός βαθμός: 5%
5,30€

MYTHOS RADLER 330ml
Η νέα πρόταση της Mythos. Η Mythos Radler, θολή ξανθιά, radler με αρώματα και γεύση λεμονιού, ελάχιστο

αλκοόλ, αρκετό ανθρακικό και ξεδιψαστική γεύση, ήρθε για να μας κάνει παρέα και να ζήσουμε ένα «λεμονάτο» Μύθο!
Αλκοολικός βαθμός: 2%

5,30€

FIX dra�
Ξανθιά μπύρα Lager με ιδιαίτερη ιστορία μιας και μία ολόκληρη γενιά μεγάλωσε απλά ακούγοντας το όνομά της,

αλλά χωρίς να μπορεί να την δοκιμάσει. Επανακυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια, το 2010, με το ίδιο όνομα
και την κλασική αγαπημένη συνταγή. Γεννήθηκε το 1864 και ουσιαστικά, έμαθε στους Έλληνες… να πίνουν μπύρα!

Αλκοολικός βαθμός: 5%
300ml 5,00€ / 500ml 6,30€

FIX DARK 330ml
Η FIX Dark αντιστοιχεί σε μία μαύρη premium lager μπύρα, που από την πρώτη γουλιά κάνει την “έκπληξη”,

ανατρέποντας τα δεδομένα ως προς τις εναλλακτικές της μαύρης μπύρας! Η ισορροπημένη της γεύση,
με στρογγυλεμένη πικράδα και ο πλούσιος, κρεμώδης αφρός της, καθιστούν τη FIX Dark μια πρωτοποριακή

και συγχρόνως ευκολόπιοτη πρόταση απόλαυσης και στο μπουκέτο των αρωμάτων της κυριαρχεί
η φρεσκάδα από αρώματα μήλου, μπανάνας, καραμέλας και φρεσκοψημένης βύνης.

Αλκοολικός βαθμός: 5,2%
6,30€

FIX ANEY 330ml
Η FIX Άνευ συμπορεύεται με την εποχή και τις τάσεις της και συγχρόνως καινοτομεί, ανατρέποντας

τα μέχρι στιγμής ελληνικά δεδομένα για την μπύρα χωρίς αλκοόλ! Και αυτό, γιατί διατηρεί αναλλοίωτη
τη γεύση της μπύρας, αποτελώντας μια διαφορετική πρόταση για όλες εκείνες τις περιστάσεις που επιθυμούμε

να απολαύσουμε τη γεύση του αγαπημένου μας ποτού, άνευ αλκοόλ!
6,30€

SEPTEM RED ALE 330ml
Φρέσκια, μη παστεριωμένη, φιλτραρισμένη μπύρα στα πρότυπα των Irish Red Ales.

Ελαφρώς γλυκιά γεύση, με λιπαρό, ισορροπημένο στόμα και μεγάλης διάρκειας επίγευση, όπου κυριαρχούν
τα βυνώδη αρώματα και η καραμέλα. Όπως λένε οι ίδιοι στην Septem, το όνομα προέρχεται από τα λατινικά

στα οποία σημαίνει επτά, τον αριθμό της δημιουργίας.
Αλκοολικός βαθμός: 5%

6,80€
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NHSOS PILSNER 330ml
Μικρή, φρέσκια, απαστερίωτη, με πολυπλοκότητα στα αρώματα και τις γεύσεις, η μπύρα Νήσος απ’ την Τήνο,

δεν είναι μια απλή υπόθεση. ∆ημητριακά, λυκίσκος, εσπεριδοειδή, δίνουν δυνατά το παρόν στο ποτήρι μας
και συνδυάζονται άνετα με την Μεσογειακή κουζίνα και τα νησιωτικά εδέσματα.

Αλκοολικός βαθμός: 5%
6,80€

VOLKAN PILSNER 330ml
Εξωτικός λυκίσκος, αρωματικό μέλι Σαντορίνης και αποστάγματα κίτρου αναμειγνύονται

και δημιουργούν μια μπύρα χαμηλής οξύτητας με φρουτώδη,
πιπεράτη γεύση με μεταξένιο τελείωμα που διαρκεί.

Αλκοολικός βαθμός: 5%
6,80€

VOLKAN GREY 330ml
Η Volkan προσπαθεί να δημιουργήσει τάση με τις “στερένιες” της.

Έτσι έχουμε άλλη μία, τη Gray, με την προσθήκη αποστάγματος περγαμόντο στη συνταγή της.
Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση της Weiss μπύρας, προσαρμοσμένη στα Ελληνικά δεδομένα,

με τα εσπεριδοειδή σε πρώτο πλάνο, αλλά και τα λουλούδια από το μέλι ανθέων που χρησιμοποιεί η Volkan.
∆ροσερή, ευχάριστη, καλοκαιρινή αίσθηση, πίνεται παγωμένη και μετά το φαγητό,

συνοδεία φρούτων ή ελαφριών γλυκών.
Αλκοολικός Βαθμός: 5%

6,80€

BLUE ISLAND 330ml
Η πρώτη ελληνική καλοκαιρινή μπύρα, ιδανική για να σας ξεδιψάσει και να σας δροσίσει

σε όλες τις καλοκαιρινές σας στιγμές. Εδώ η ποιότητα, η γεύση και η εμφάνιση συνδυάζονται απόλυτα.
Αλκοολικός βαθμός: 4,5%

6,30€

KAISER dra�
Η κορυφαία ελληνική Pils στην Ελλάδα, βάση γερμανικής παράδοσης

που διακρίνεται για την εξαιρετική γεύση, την ποιότητα, τη χαρακτηριστική πικράδα
και το βαθύ χρυσαφί της χρώμα. Περιέχει εκλεκτές ποικιλίες κριθαριού και λυκίσκου

που ζυμώνονται στις ιδανικότερες συνθήκες, δίνοντας έτσι τη μεστή γεύση της.
Αλκοολικός βαθμός: 5%

300ml 5,30€ /500ml 6,80€

DELPHI BEER 375ml
Είναι μία μεσογειακή μπύρα, Pilsner, ξανθιά, διπλοζύμωτη. Έχει χαρακτηριστική γεύση, ιδιαίτερα αρωματική,

με ελαφριά επίγευση, πικρή αλλά ευχάριστη, που συνοδεύεται από ένα αίσθημα φρέσκιας βύνης.
Κυριαρχούν τα αρώματα της ακακίας και του άνθους πορτοκαλιάς σε ισορροπία με το λεπτό άρωμα λυκίσκου.

Συνοδεύει ιδανικά θαλασσινά και κίτρινα τυριά.
Αλκοολικός βαθμός: 4,5%

6,80€

21
x3
2



ΝΕΡΑ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / REFRESHMENTS

Coca-Cola/Zero/Light 250ml 4,50€

Fanta Orange 250ml 4,50€

Sprite 250ml 4,50€

Schweppes Soda / Tonic/Pink Grapefruit/Orangeade/Lemonade 250ml 4,50€

Schweppes Gingerale 250ml 4,50€

Mastiqua (Ανθρακούχο νερό µε Μαστίχα)330ml /Mastiqua(Sparkling water with Mastiha) 330ml 4,50€

Evenos µαύρη λεµονάδα / Evenos black lemonade
9,00€

Holy Ginger
9,00€

Αύρα 1L( Εµφιαλωµένο νερό / Avra Water  1L 2,80€

Αύρα Carbo( Ανθρακούχο νερό )330ml / Avra Carbo(Sparkling water) 330ml 4,00€

Αύρα 750ml( Ανθρακούχο νερό) / Avra Water (Sparkling  Water )750 ml 6,50€
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ΣΕ ΠΟΤΗΡΙ - EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ / BY THE GLASS - GREEK SPIRITS

Σε ποτήρι / By the glass

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ / CHAMPAGNE 120ml
Ονοµασία/name Προέλευση/origin Τιµή/Price

Moët & Chandon Brut Imperial   200ml Épernay 35.00€ 
Moët & Chandon Rosé   200ml Épernay 48.00€ 

ΑΦΡΩ∆ΕΙΣ ΟΙΝΟΙ / SPARKLING WINES 120ml
Ονοµασία/name Προέλευση/origin Τιµή/Price
Prosecco DOC Poeti Veneto 7.00€
Moscato D’asti Petalo Italy 7.00€
Bava Malvasia Rosé Piemonte 8.00€

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ / WHITE WINES 150ml
Ονοµασία/name Προέλευση/origin Τιµή/Price
Κανένας, Τσάνταλη / Kanenas, Dom. Tsantali Ismaros P.G.I. Chardonnay 6.00€
(BIO) Klima Klima, Domaine Tsantali Halkidiki P.G.I. Assyrtiko 7.00€
Βιδιανό Λυραράκης / Viadiano Lyrarakis  Crete P.G.I. 7.00€

ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ / ROSÉ WINES 150ml
Ονοµασία/name Προέλευση/origin Τιµή/Price

Κανένας, Τσάνταλη / Kanenas, Dom. Tsantali Thraki P.G.I. Mavroudi 6.00€
Κλέφτρα Κίσσα,Κοκοτού/Ke�ra Kissa,Kokotos Peloponnese P.G.I Caberrnet Sauv-Merlot             8.00€

ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ / RED WINES 150ml
Ονοµασία/name Προέλευση/origin Τιµή/Price
Αγιωργήτικο Τσάνταλη / Domaine Tsantali Peloponnese P.D.O. Agiorgitiko  6.00€
Κανένας, Τσάνταλη / Kanenas, Dom. Tsantali Thraki P.G.I. Mavroudi 7.50€
Chateau N. Lazaridi Drama P.G.I. Cab. Sauv - Merlot 8.00€

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟΙ ΟΙΝΟΙ / GREEK DESSERT WINES 60ml
Ονοµασία/name Προέλευση/origin Τιµή/Price
Anthemis, Samos Samos Muscat Blanc 8.00€
Vinsanto, Domaine Sigala Santorini Assyrtiko-Aidani 15.00€

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ / CHAMPAGNE

Veuve Clicquot Brut Imperial 200ml 50,00€
Veuve Clicquot Rose Imperial 200ml 60,00€

Ποικιλία/Varie�

Ποικιλία/Varie�

Ποικιλία/Varie�

Ποικιλία/Varie�

Vidiano
Cavalieri,Ν.Λαζαρίδη/Cavalieri,N.Lazaridi  Drama P.G.I. 8.00€Assyrtiko Sauv Blanc
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OYΖΟ / OUZO 200ml 

Ούζο Πλωµαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη(100% ∆ιπλής Απόσταξης 
Ouzo PlomariIsidorou Arvaniti(100% Double Distillation) 11,50€

Ματαρέλλη Μυτιλλήνη/Matareli Mytilini 11,50€
Άδολο Πλωµαρίου/ Adolo Plomariou 14,00€

Βαρβαγιάννης   Μπλέ/  Varvagiannis Blue 46% 11,50€
Τέττερης Χίου /Tettteris Chiou 11,50€

Καζανιστό Στουπάκης Χίου/Κazanisto Chiou Stoupakis 11,50€
Πιτσιλαδής Πλωµαρίου/ Pitsiladis Plomariou 14,00€

ΤΣΙΠΟΥΡΟ / TSIPOURO 200ml

Avaton 10,00€
∆εκαράκι Μονοποικιλιακό Μοσχάτο/Dekaraki Single Varietal 10,50

∆εκαράκι Μονοποικιλιακό Μαλαγουζιά /Dekaraki  Malagouzia Single Varietal 10,50
∆εκαράκι Μονοποικιλιακό Ροδίτης /Dekaraki  Roditis Single Varietal 10,50

Τσιλιλή (µε Γλυκάνισο)/Tsilili (with Anise) 10,50€
Τσιλιλή (χωρίς Γλυκάνισο)/Tsilili (without  Anise) 10,50€

Μπαµπατζίµ(χωρίς Γλυκάνισο) /Mpampatzim (without  Anise)  11,50€
Ηδονικό ∆ράµας(χωρίς Γλυκάνισο) /Idoniko Dramas(without  Anise)   11,50€

ΡΑΚΟΜΕΛΟ / RAKOMELO

Roots Rakomelo by the glass 50ml  7,00€
Roots Rakomelo 700ml  70,00€

ΜΑΣΤΙΧΑ / ΜΑSTIC

Τσιλιλή (µε Γλυκάνισο)/Tsilili (with Anise) 10,50€
Τσιλιλή (χωρίς Γλυκάνισο)/Tsilili (without  Anise) 10,50€

Μπαµπατζίµ(χωρίς Γλυκάνισο) /Mpampatzim (without  Anise)  11,50€
Ηδονικό ∆ράµας(χωρίς Γλυκάνισο) /Idoniko Dramas(without  Anise)   11,50€

TENTOYΡΑ / ΤΕΝTURA

ΤΕΝTURA 50ml σε ποτήρι / by the glass50ml 7,00€ 
ΤΕΝTURA 500ml φιάλη / bottle 500ml 50,00€

Η∆ΥΠΟΤΑ / LIQUEURS

Limoncello 32% 50ml σε ποτήρι / by the glass 50ml 7,00€
Limoncello 32% 500ml φιάλη / bottle  500ml 50,00€

21
x3
4



21
x3
4

EN ISO 22000:2005

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. και ∆ηµοτικός Φόρος - Αγορανοµικός Υπεύθυνος Νικολόπουλος Κώστας - In prices 
all legal taxes are included (V.A.T. Municipal Tax) - Responsible by the law Nikolopoulos Kostas - To περιεχόµενο των 
φιαλών είναι 750 ml εκτός αν υπάρχει άλλη αναγραφή - The contents of the bottles are 750ml unless otherwise indicated - 
To λάδι στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο, για τα τηγανιτά χρησιµοποιείται σπορέλαιο - The oil is olive oil in salads, fried for used 
vegetable oil - To τυρί που χρησιµοποιείται είναι φέτα - The cheese used is feta - To κρέας και τα ψάρια είναι φρέσκα - Meat 
and �sh are fresh -Τα κρασιά περιέχουν θειώδη - Wines contain sul�tes - Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών 
ποτών από άτοµα κάτω των 18 ετών - Persons under 18 years old of age are prohibited from consuming alcoholic beverages 
- ∆ιατίθεται λίστα µε τα επίσηµα αναγνωρισµένα αλλεργιογόνα τρόφιµα - The EU food allergen list is available to all guests 
- Eπεξηγήσεις συντοµογραφιών: Π.Ο.Π. Προστατευµένη Ονοµασία Προέλευσης - P.D.O. Protected Designation of Origin - 
Π.Γ.Ε. Προστατευµένη Γεωγραφική Ένδειξη - P.G.I. Protected Geographical Indication - BIO/ORGANIC Οίνοι από 
σταφύλια Πστοποιηµένης Οργανικής Καλλιέργιας.
To κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει κιτίο παραπόνων σε 4 γλώσσες - The store must have a complaints form in 4 
languages (GR-GB-FR-DE) - * Κατεψυγµένο είδος-Frozen Product


