
COCKTAILS
MENU



Φιλοξενία
Ετυμολογία {φιλώ=αγαπώ + ξένος}

Η φιλοξενία αναφέρεται στην πράξη της υποδοχής και φροντίδας ενός 
ξένου στο σπίτι κάποιου.

Ήταν θεσμός για τους αρχαίους Έλληνες να καλωσορίζουν και να 
περιποιούνται τους ξένους στο σπίτι τους. Πίστευαν ιδιαίτερα στην ιδέα 
της φιλοξενίας και την αντιλαμβάνονταν ως ηθικό χρέος και ιερό κανόνα 
των θεών (Ξένιος Ζευς). Για αυτό και οι ξένοι, ως σταλμένοι από τους 
θεούς, θεωρούνταν πρόσωπα ιερά, τιμώμενα και σεβαστά.

Η οικογένεια του ARK, με τη καθοδήγηση του Bar manager Κυριάκου 
Στεφανή, θέλοντας να συνεχίσει τον θεσμό της φιλοξενίας, δημιούργησε 
τον καινούργιο μας κατάλογο που θα καλύψει τις προτιμήσεις των 
καλεσμένων μας με κοκτέιλς εμπλουτισμένα με αρώματα Ελλάδας, 
μοντέρνες τεχνικές και πολύ μεράκι.

Απολαύστε τον!

Philoxenia
Etymology {borrowed from the Ancient Greek word “φιλοξενία”: mean-
ing friend to a stranger; eagerness to show hospitality}

Philoxenia refers to the act of nursing and caring for a stranger in one’s 
home

It was an institution for the ancient Greeks to welcome and treat strangers 
in their home. They particularly believed in the idea of philoxenia and con-
sidered it a moral duty and a sacred rule of the gods (Xenios Zeus). That 
is why strangers, as sent by the gods, were considered sacred, honored 
and respected persons.
The ARK team, by the guidance of our Bar manager Kyriakos Stefanis, 
willing to continue the institution of philoxenia, created our menu which 
will meet the preferences of our guests with cocktails enriched with 
�avors from Greece, modern technics and meraki.

Enjoy!
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Ark's Highball

Fizzy

Johnnie Walker Black L bel, cordial από βερίκοκο και λουίζα και σόδα

Johnnie Walker Black Label, apricot and lemon verbena cordial

and a splash of soda water

12,00€

Appletini

Sweet & Sour

Ketel One Vodka, cordial από φρέσκα ελληνικά μήλα και μπαχαρικά, 

καραμέλα και ginger bitters

Ketel One Vodka, fresh Greek apple cordial with spices, caramel and ginger 

bitters

11,00€

Pop Star Martini

Sweet & Sour

Ketel One Vodka αρωματισμένη με βανίλια, λικέρ από Μοσχάτο με ανθό 

τριαντάφυλλου, τσίλι, ροζ πιπέρι, grapefruit και φρούτα του πάθους

Ketel One Vodka infused with vanilla, Μoscato liqueur infused with roses, 

chilly, pink pepper, grapefruit and passion fruit

13,00€



Improved Gin & Tonic

As the Title Says…

Tanqueray Gin No10, αρωματικά έλαια από μανταρίνι, σίσο και τόνικ

Tanqueray Gin No10, tangerine tincture, shiso and tonic water

12,00€

Bees Negroni

Bitter & Sweet

Tanqueray Gin No10, η δική μας μίξη από επίλεκτα βερμούτ και sherry, 

Campari αρωματισμένο με κηρήθρα και μακροπίπερο

Tanqueray London No10 Dry Gin, house Blended vermouth & sherry, 

Campari with honeycomb and long pepper

13,00€

New York Sour

Sweet & Sour

Bulleit bourbon & rye whiskey, πυρηνόκαρπα φρούτα, τόνκα, φρέσκος 

χυμός λεμόνι, Pedro Jimenez Triana sherry και angostura bitters

Bulleit bourbon & rye whiskey, stone fruits, tonka beam, fresh lemon juice, 

Pedro Jimenez Triana sherry and angostura bitters

12,00€
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Lav-end-er is Everywhere

Sweet & Sour

Don Julio Blanco Tequila, cordial λεβάντας με μαραθόσπορο

Don Julio Blanco Tequila, lavender and fennel cordial

14,00€

Garibaldi

Bitter & sweet

Campari Bitter, Aperol Aperitivo, cordial από φράουλα και αρμπαρόριζα 

και φρέσκος χυμός πορτοκάλι

Campari Bitter, Aperol Aperitivo, strawberry & apple geranium cordial 

and fresh orange juice

11,00€

White Colada

Fizzy

Pampero Blanco, φρέσκος χυμός ανανά, cordial από καρύδα και λευκή 

σοκολάτα με μπαχαρικά και 3Cents pineapple soda

Pampero Blanco, fresh pineapple juice, coconut and white chocolate 

cordial with spices and 3Cents pineapple soda

13,00€



Remembrance

Sweet & Sour

Axia απόσταγμα Μαστίχας, φασκόμηλο, Ελληνικό θυμαρίσιο μέλι και 

φρέσκος χυμός λεμόνι

Axia Mastiha spirit, sage, Greek thyme honey and fresh lemon juice

13,50€

H-Our Sangria

Sweet & Sour

Ασύρτικο λευκό κρασί, Tio Pepe Palomino sherry, μάνγκο, λίτσι, ροζ πιπέρι 

και φυσαλίδες

Asyrtiko White wine, Tio Pepe Palomino sherry, mango, lychee, pink 

peppercorn and bubbles

11,00€

Attractive Mary

The Ark’s way

Ketel One Vodka, σπιτικό μείγμα Bloody Mary, μπαχαρικά, φράουλα, 

ραβέντι και λεμόνι

Ketel One Vodka, housemade Bloody Mary mix, spices, strawberry, rhubarb 

and lemon

12,50€
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Smoky Paloma

Fizzy

Don Julio Blanco, Mezcal αρωματισμένο με υβίσκο και χαμομήλι, amaro 

Montenegro και 3Cents cherry soda

Don Julio Blanco, Mezcal infused with hibiscus & chamomile, amaro Monte-

negro and 3Cents cherry soda

12,50€

King fashioned

Sweet & Boozy

Zacapa 23 Rum, καραμέλα και πικάντικες σταγόνες bitter

Zacapa 23 Rum, caramel and spicy bitters

15,50€



Moctails

Fancy Mai Tai

Seedlip Garden μη αλκοολούχο απόσταγμα με πικραμύγδαλο, ροδάκινο, 

jalapeno chilli και φρέσκο χυμό μοσχολέμονου

Seedlip Garden non alcoholic herbal blend with orgeat, peach, jalapeno 

chilli and fresh lime juice

14,50€

Tropical Colada

Seedlip Spiced μη αλκοολούχο απόσταγμα με ανανά,

καρύδα και σιρόπι κανέλας

Seedlip Spiced non alcoholic herbal blend with pineapple, coconut and 

cinnamon syrup

14,00€

Vir - Gin & Soda

As the Title Says…

Tanqueray 0,0%, αρωματικά έλαια πιπεριού και σόδα αρωματισμένη με 

αγγούρι και βασιλικό

Tanqueray 0.0%, black pepper tincture and soda water infused

with cucumber and basil 

10,00€

Virgin Star Martini

Seedlip Garden μη αλκοολούχο απόσταγμα με φρούτα του πάθους, λεμόνι 

και σιρόπι ζάχαρης

Seedlip Garden non alcoholic herbal blend with passion fruit, lemon and 

sugar syrup

12,50€






