Ark Coffee, Snack & Beverage List
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 φλυτζάνι.
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 εβδομάδα παράλληλα με το house blend μας
έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάζεται διάφορα άλλα blends
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.

Ark Coffee, Snack & Beverage List
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 week, in addition to our house coffee blend, our visitors
will get the chance to taste different blends 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.

ESPRESSO RITUALS
Double Experience 5,50 €
Δοκιμάστε 2 espresso το ένα από το homemade 100% superior arabica
χαρμάνι του ARK και το άλλο από το μονοποικιλιακό blend
πρόταση της εβδομάδας που σερβίρουμε σήμερα, για μια εμπειρία σύγκρισης
των διαφορετικών αρωμάτων και της επίγευσης του καθε blend
Taste two cups of espresso the with our homemade 100%
superior blend of ARK and the other from the single estate blend that
we serve this week for a unique experience and comparison
from the two different blends and taste the diference between them.

Black and White Ark Blend 6,50 € / Daily Blend 7,50 €
Δοκιμάστε 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

ESPRESSO
Espresso 3,00€
Μονός espresso / One shot of espresso

Espresso Ristreto 3,00€
Δυνατός σε γεύση κρεμώδης χαμηλός σε περιεκτικότητα καφεΐνης / Strong and creamy. Low in caffeine

Espresso Lungo 3,00€
Αυξημένη περιεκτικότητα καφεΐνης / High in caffeine

Greek Coreto 3,20€
Espresso με μαστίχα Χίου / Espresso with Chios Mastic

Espresso Romano 3,20€
Espresso με αρώματα λεμονιού / Espresso with lemon aroma

Espresso Macchiato 3,20€
Ο “σημαδεμένος “ espresso με μια κουτάλια διογκωμένου γάλακτος
Espresso with a small shot of steamed milk

Americano 4,00€
Διπλός espresso με επιπλέον ζεστό νερό / Double espresso with extra hot water

Espresso Dopio 4,00€
Διπλός espresso για τους λάτρεις του δυνατού καφέ / Double espresso for strong coffee lovers

Espresso Freddo 4,00€
Εspresso στον πάγο / Espresso on the rocks

Espresso Freddo Double Shot 5,00€
Διπλός freddo espresso στον πάγο / Double espresso on the rocks

Τα παραπάνω ροφήματα προσφέρονται και στο μονοποικιλιακό blend που
προσφέρουμε την εκάστοτε ημέρα (ρωτήστε το σερβιτόρο μας)
All of the above beverages you can drink them also
with the single estate blend (ask your waiter).

0,75€

Espresso With Milk
Cappuccino 4,00€
Espresso με διογκωμένο γάλα στον ατμό / Espresso with steamed milk

Cappuccino Triestino 4,00€
Espresso ristreto με διογκωμένο γάλα στον ατμό / Espresso ristreto with steamed milk

Doppio Cappuccino 5,00€
Διπλός espresso με διογκωμένο γάλα στον ατμό / Double espresso with steamed milk

Latte Cappuccino 5,00€
Διπλός espresso ristreto με διογκωμένο γάλα στον ατμό / Double espresso ristreto with steamed milk

Cappuccino Freddo 4,00€
Διπλός espresso στον πάγο με κρύο χτυπημένο γάλα / Double espresso on ice with cold shaken milk

Cappuccino Freddo Double Shot 5,00€
Διπλός freddo cappuccino στον πάγο με γάλα / Double cappuccino on the rocks with milk

Doppio Cappuccino Moka 5,00€
Διπλός espresso ristreto με σοκολάτα και διογκωμένο γάλα στον ατμό
Double espresso ristreto with chocolate and steamed milk

Όλα τα παραπάνω ροφήματα προσφέρονται και στο μονοποικιλιακό blend
που προσφέρουμε την εκάστοτε ημέρα (ρωτήστε το σερβιτόρο μας)
All of the above beverages you can drink them also with
the single estate blend (ask your waiter)

0,75€

Filter Coffee
Filter Coffee Premium Estate Blend 4,00€
Διπλός freddo espresso στον πάγο / Double espresso on the rocks
Παρασκευασμένος σε dripper για ισορροπημένο αποτέλεσμα γεύσης
Filter coffee produced with the dripper method for a balanced taste

Filter Coffee Single Estate Blend 5,00€
Παρασκευασμένος σε chemex για την ανάδειξη των γλυκών χαρακτηριστικών του καφέ
Filter coffee produced with chemex method in order to taste the sweetness of the blend

Cold Brew 4,00€
Παγωμένος καφές φίλτρου / Filter coffee on ice

Filter Coffee With Alcohol 6,00€
Brazilian, Mexican, Irish

Other Coffees
Nes Cafe Classic / Frappe 4,00€
Στιγμιαίος καφές σε ζέστη ή κρύα εκδοχή / Instant coffee served hot or cold

Greek Coffee 3,00€
Μονός ελληνικός καφές / Single Greek coffee

Greek Coffee Double 4,00€
Διπλός ελληνικός καφές / Double Greek coffee

Απολαύστε τον ελληνικό σας καφέ με άρωμα από ροδόνερο
ή λικέρ μαστίχας Χίου με χρέωση.
Enjoy your greek coffee with rosewater or Chios mastic with charge.

0,20€

Cold Chocolates
Dark Classic Cold Chocolate 4,20€
Κρύα μαύρη σοκολάτα / Black chocolate on ice

White Classic Cold Chocolate 4,20€
Κρύα λευκή σοκολάτα / White chocolate on ice

Coco Real Cold Chocolate 4,70€
Μαύρη σοκολάτα με γάλα καρύδας / Dark chocolate with coconut milk

Cold Rizogalo Chocolate 4,70€
Παγωμένη λευκή σοκολάτα με γεύση ρυζόγαλο / Frozen white chocolate with rice pudding taste

hot Chocolates
Dark Classic Hot Chocolate 4,20€
Ρόφημα μαύρης σοκολάτας / Black hot chocolate with milk

White Classic Hot Chocolate 4,20€
Ρόφημα ζεστής σοκολάτας / White hot chocolate with milk

Peanut Butter Hot Chocolate 4,70€
Ρόφημα ζέστης σοκολάτας με φυστικοβούτυρο / Black hot chocolate with milk and peanut butter

Orange Hot Chocolate 4,70€
Ρόφημα ζέστης σοκολάτας με ξύσμα πορτοκαλιού / Hot chocolate with orange zest

Hot Rizogalo Chocolate 4,70€
Ρόφημα ζέστης σοκολάτας με γεύση ρυζόγαλο / Hot chocolate with rice pudding taste

Natural juices
Orange 5,00€
Φυσικός χυμός πορτοκάλι / Fresh orange juice

Detox 7,00€
Φυσικός χυμός με σπανάκι, πράσινο μήλο, μοσχολέμονο και ginger
Natural juice with spinach, green apple, lime and ginger

Energy 7,00€
Φυσικός χυμός με πορτοκαλί, καρότο και ginger / Natural juice with orange, carrot and ginger

Tropical 7,00€
Φυσικός χυμός με ανανά, πεπόνι και μάνγκο / Natural juice with pineapple, mellon and mango

Baby boom 7,00€
Φυσικός χυμός με μπανάνα, γάλα και μέλι / Natural juice with banana ,milk and honey

Για περισσότερη τόνωση και ενέργεια σε όλους τους φυσικούς χυμούς
μπορούμε να προσθέσουμε εκχύλισμα αλόης.
For more energy boost, you can ask to add aloe vera.

0,50€

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.

Summer relax 500ml 6,00€
Πράσινο τσάι με φύλλα στέβια, zest λεμονιού και λεβάντα / Green tea with stevia ,lemon zest and levander

Slim and spicy 500ml 6,00€
Πράσινο τσάι με ginger, goji berries, φράουλα και δυόσμο / Green tea with ginger , goji berries ,strawberry and mint

Energy boost 500ml 6,00€
Πράσινο τσάι με ανανά, φρούτα του πάθους και μάνγκο / Green tea with pineapple , passion fruit and mango

Red twist 500ml 6,00€
Κόκκινο τσάι με διαφορά μούρα, κανέλα και δυόσμο / Red tea with berries ,cinnamon and mint

White sand 500ml 6,00€
Λευκό τσάι με μοσχολέμονο, λεμόνι και βασιλικό / White tea with lime , lemon and basil

Pink seduction 500ml 6,00€
Λευκό τσάι με ροζ γκρέιπφρουτ / White tea with pink grapefruit

Σε όλα τα τσάι μπορούμε να προσθέσουμε μέλι.
All ice teas can be served with honey

0,50€

Ζεστά τσάι / 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 4,50€
Πράσινο τσάι, μάνγκο, τριαντάφυλλο και περγαμόντο / Green tea, mango, rose and bergamot

Κόκκινη πλατεία / Red Square 4,50€
Ιβίσκος, cranbbery και μήλο / Hibiscus , cranberry and apple

Mandarin jasmin 4,50€
Μανταρίνι και γιασεμί /Mandarine and jasmin

Gun powder bio 4,50€
Πράσινο βιολογικό τσάι
Different characteristics depending on when harvest, how it was grown and how it was manufactured, green bio tea

Βύσσινο κήπος / Cherry Orchard 4,50€
Αγριοκέρασο, βύσσινο και άνθη τριανταφυλλιάς / Sour cherries, cherry and rosewood flowers

Lombok 4,50€
Ανανάς και ινδική καρύδα / Pineapple and coconut

Μυρωμένος θάμνος / Scented shrub 4,50€
Μήλο, κανέλα, κάρδαμο, κόλιανδρος, πορτοκάλι, ροζ πιπέρι και γαρύφαλλο
Apple, cinnamon, cardamom, coriander, orange, pink pepper and clove

Ινδικό παραμύθι / Indian Fairytale 4,50€
Πιπερόριζα, καραμέλα και βανίλια / Ginger, caramel and vanila

Βιολογικό Χαμομήλι /Bio Chamomile 4,50€
Άνθη χαμομηλιού / Flowers of Chamomile

Earl grey 4,50€
Μαύρο τσάι με έντονο άρωμα περγαμόντου / Black tea with a strong fragrance of bermamot

English breakfast 4,50€
Μαύρο τσάι από διάφορα χαρμάνια / Blend of teas from ceylon assam and sumatra

Εnergy Tea 4,50€
Πράσινο τσάι, τζίνσενγκ, ανανάς και πιπερόριζα / Green tea, ginseng ang ginger

Milkshakes
Σοκολάτα brownies / Chocolate brownies 7,50€
Παγωτό σοκολάτα με γεύση brownies / Chocolate ice cream with brownies flavor

Παστέλι / Pasteli 7,50€
Παγωτό με γεύση παστέλι / Ice cream flavored with sesame and honeybar

Λουκούμι τριαντάφυλλο / Rose loukoumi 7,50€
Παγωτό με γεύση λουκούμι και γλυκό τριαντάφυλλο / loukoumi Ice cream with rose flavor

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

Τυρόπιτα φρέσκια, χορτόπιτα ή κρεατόπιτα από τον ξυλόφουρνο μας
Cheesepie, spinach pie or meat pie from our wood oven

4,00€

Ανοιχτή πιττούλα με ντομάτα, λιωμένο τυρί, προσούτο, σαλάμι και ρόκα
Open small pie with tomato, melted cheese, prosciutto, salami and rocket

6,00€

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

5,00€

Κυπριακή πίττα γεμιστή με πικάντικο κοτόπουλο
Traditional pie from Cyprus with spicy chicken

7,00€

Σαντουιτσάκια ανοιχτά με χαρουπόψωμο μελιτζάνα και το δικό μας αλλαντικό μόσχο
Small open charoupopsomo sandwiches with eggplant and our beef

6,00€

Ρολό κοτόπουλο της Ανατολής με τζίντζερ, lime, ντομάτα, αγγούρι και πράσινο γιαούρτι
Chicken wrap from East with ginger, lime, tomato, cucumber and green yogurt

6,00€

Κλαμπ σάντουιτς από δικό μας ψωμάκι στον ξυλόφουρνο μας
Club sandwich with our traditional bread from our woodoven

10,50€

Πεϊνιρλί με μεγάλο αυγό, μους αβοκάντο, σουτζούκι Κύπρου

και κοτόπουλο μαριναρισμένο με πελτέ ροδιού
Peinirli with a big egg, avocado’s mousse, soutzouki from Cyprus
and marinated chicken in pomegranate sauce

9,00€

Ομελέτα με χόρτα και στάκα
Omelet with greens and staka

8,00€

Ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών τυριών για 2 άτομα
Variety of Greek cheese for 2 persons

17,50€

Ποικιλία ορεκτικών για ουζάκι για 2 άτομα
Variety of appetizers for ouzo for 2 persons

16,00€

Ποικιλία κρεατικών σχάρας για μπύρα για 2 άτομα
Variety of meat grill for beer for 2 persons

17,50€

Γλυκιές Αμαρτίες / Desserts
Γαλατόπιτα από τον ξυλόφουρνο
Milk pie from woodoven

8,00€

Τάρτα λεμόνι σορμπέ λεμόνι

Lemon tart – sorbet of lemon

8,00€

Τούρτα πικρής σοκολάτας με σορμπέ σοκολάτα και καραμέλα
Cake of bitter chocolate with chocolate sorbet and caramel

8,50€

Φοντάν σοκολάτας με παγωτό βανίλια

Chocolate Fontan with vanilla ise cream

8,50€

Τούρτα αμυγδάλου όπως τον παλιό καλό καιρό
Almond cake, like the old times

8,00€

Ελαφρύ μους μαλιμπού με καρύδα, χουρμάδες, φράουλές και σάλτσα καραμέλας
Soft Malibu mousse with coconut, chourmades, strawberries and caramel sauce

8,50€

Ζεστό γαλακτομπούρεκο που μιλάει, το σερβίρουμε με παγωτό
Custard filled pastry, served with ice cream

8,50€

Τον δικό μου τραγανό μπακλαβά χωρίς σιρόπι με ξηρά φρούτα και παγωτό βανίλια
Baklavas without syrup, dry fruits and vanilla ice cream

8,50€

Γιαούρτι σερβιρισμένο με τη τσίπα του, με μέλι και καρύδια ή φρουτοσαλάτα
Yogurt with honey and walnuts or fruit salad

7,00€

Φρέσκια μυζήθρα με μέλι

Fresh Muzithra cheese with honey

6,00€

Ρωτήστε μας για τα διαθέσιμα παγωτά

Ask your waiter about the available ice creams
2,50€ η μπάλα/per scoop

DIGESTIVE COCKTAILS
Σας προτείνουμε τρεις υπέροχες επιλογές για να συνοδεύσετε το γλυκό της αρεσκείας σας.
We suggest 2 wonderful choices to accompany your favourite dessert.

Shibuya Martini
Ιαπωνικό sake με γιασεμί, lychee και βανίλια
Japanese sake with jasmine, lychee and vanilla

10,00€
Dulche Con Pina
Whiskey Cardhu 12y, καραμελωμένος ανανάς, chili και μοσχολέμονο
Whiskey Cardhu 12y, caramelized pineapple, chilly and moscholemono

12,00€
Chocolate Fashioned
Ρούμι Zacapa 23y ανακατεμένο με νότες δαμάσκηνου και μελιού με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος
Rum Zacapa 23y mixed with hints of plum and honey, coated milk chocolate

12,00€

Σαμπάνιες / Champagne
Veuve Clicquot Brut Imperial glass 15,00€
Veuve Clicquot Brut Imperial 200ml 40,00€
Veuve Clicquot Rose Imperial 200ml 50,00€
Moet & Chandon Brut Imperial 200ml 40,00€
Μoet & Chandon Rose Imperial 200ml 50,00€

Καταφέραμε να συλλέξουμε και να φέρουμε κοντά σας,
μοναδικές και σπάνιες ετικέτες κρασιών από όλη την Ελλάδα και τη Μεσόγειο.
Η επιλογή είναι δική σας!

Σε ποτήρι / By the glass

Σαμπάνιες / Champagne
Veuve Clicquot Ponsardin Brut	NV	Reims				

15.00€

Αφρώδεις Οίνοι / Sparkling Wines
Prosecco val d’oca balbi		Veneto				
Cinzano Asti		
Piedmont				
Bava Malvasia Rose		
Piedmont				

7.00€
7.00€		
8.00€

Λευκοί Οίνοι / White Wines
Kanenas, Tsantali 150ml		
Moschofilero, Domaine Tsantali 150ml		
Assyrtiko-Athiri, Domaine Sigalas 150ml		
Malagouzia, Domaine Gerovasiliou 150ml		

Macedonia		 Chardonnay
Peloponnese		 Moschofilero
Santorini		Assyrtiko-Athiri
Macedonia		 Malagouzia-Assyrtiko

5.00€
6.00€
6.00€
7.00€

Ροζέ Οίνοι / Rose Wines
Kanenas, Domaine Tsantali 150ml

2013	ThrakiMavroudi		

6.00€

Ερυθροί Οίνοι / Red Wines
Agiorgitiko, Domaine Tsantali 150ml
Kanenas, Domaine Tsantali 150ml
Giorti Semeli 150ml

2014
Peloponnese		 Agiorgitiko
2012	Thraki		Mavroudi
2014
Peloponnese		 Agiorgitiko

5.00€
6.00€
6.50€

Επιδόρπιοι Οίνοι / Greek Dessert Wines
Anthemis, Samos 150ml
Vinsanto, Domaine Argyros

2004
1991

Samos		 Muscat Blanc
Santorini		Aidani-Assyrtiko-Athiri

7.00€		
25.00€

ΜΠΥΡΕΣ / BEERS
ΜΥΤΗΟS 330ml 5,00€
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 ποιότητας της έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς 2001
Interbeer και 2008 και 2010 –iTQi. Αλκοολικός βαθμός: 5%

MYTHOS RADLER 330ml 5,00€
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%

FIX draft 330ml 5,00€ / draft 500ml 6,00€
Ξανθιά μπύρα Lager με ιδιαίτερη ιστορία μιας και μια ολόκληρη γενιά
μεγάλωσε απλά ακούγωντας 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 το1864 και ουσιαστικά, έμαθε
στους Έλληνες…να πίνουν μπύρα! Αλκοολικός βαθμός: 5%

SEPTEM RED ALE 330ml 6,50€
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%

ΒΕΡΓΙΝΑ LAGER 330ml 5,00€
Η μπύρα “Βεργίνα” ανήκει στην κατηγορία premium lager.
Αποτελεί προϊόν κλασσικής ζυμώσεως και χαρακτηρίζεται
από τη φρέσκια, πλούσια γεύση της.
Η αρμονική συνύπαρξη βύνης και λυκίσκου χαρακτηρίζει
το άρωμά της. Αλκοολικός βαθμός: 5%

EZA PILSNER 330ml 5,00€
Μπύρα καστανόξανθη, με άρωμα και πικράδα,
που μας παραπέμπει στο παρελθόν όταν η ζυθοποιία ήταν τέχνη. Ζύθος,
αψεγάδιαστος, φτιαγμένος με μεράκι και κουλτούρα. Αλκοολικός βαθμός: 5,2%

NHSOS PILSNER 330ml 6,50€
Μικρή, φρέσκια, απαστερίωτη, με πολυπλοκότητα στα αρώματα
και τις γεύσεις, η μπύρα Νήσος απ’ την Τήνο, δεν είναι μια απλή υπόθεση.
Δημητριακά, λυκίσκος, εσπεριδοειδή, δίνουν δυνατά το παρόν στο ποτήρι
μας και συνδυάζονται άνετα με την Μεσογειακή κουζίνα και
τα νησιωτικά εδέσματα. Αλκοολικός βαθμός: 5%

VOLKAN PILSNER 330ml 6,50€
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%

BLUE ISLAND 330ml 6,50€
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%

BRINK’S Ρεθυμνιακή ξανθιά 330ml 6,50€
Σύμφωνα με την παραδοσιακή συνταγη συνδυάζονται νερό, βύνη και λυκίσκος (bio),
ζυμώνονται με αγάπη και δημιουργούν μια αφιλτράριστη
και απαστερίωτη μπύρα με πλούσια γεύση και έντονα χαρακτηριστικά.
Αλκοολικός βαθμός: 4.8%

KAISER draft 330ml 4,50€ / draft 500ml 6,00€
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%

OYΖΟ / OUZO 200ml
Adolo Plomariou 14,00€
Tettteris Chiou 9,50€
Varvagiannis Blue 46% 9,50€
Varvagiannis Green 42% 9,50€
Varvagiannis Afrodite 14,00€
Matareli Mytilini 10,00€
Κazanisto Chiou Stoupakis 9,50€
Pitsiladis Plomariou 14,00€

ΤΣΙΠΟΥΡΟ / TSIPOURO 200ml
Dekaraki Tyrnavou with Glykaniso 9,50€
Dekaraki Tyrnavou without Glykaniso 9,50€
Tsilili with Glykaniso 9,50€
Tsilili without Glykaniso 9,50€
Mpampatzim without Glykaniso 10,00€
Ηdoniko Dramas without Glykaniso 10,00€

ΡΑΚΟΜΕΛΟ / RAKOMELO
Roots Rakomelo by the glass 50ml 7,00€
Roots Rakomelo 500ml 35,00€

ΜΑΣΤΙΧΑ / ΜΑSTIC 500ml
Roots Mastiha by the glass 50ml 7,00€
Roots Mastiha 500ml 35,00€

TENTOYΡΑ / ΤΕΝTURA 500ml
Spitiko by the glass 50ml 7,00€
Spitiko 500ml 35,00€

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / SPIRIT LIST
VERMOUTHS
Ποτήρι/Glass 50ml

Φιάλη/Bottle 700ml

9,50€
8,00€
9,50€

95,00€
95,00€ 1lt
95,00€

Ποτήρι/Glass 50ml

Φιάλη/Bottle 700ml

8,00€
8,00€
8,00€
8,00€

85,00€
85,00€
85,00€
85,00€

Ποτήρι/Glass 50ml

Φιάλη/Bottle 700ml

8,00€
9,50€
5,00€
15,00€
35,00€
15,00€
40,00€

85,00€
95.00€
150,00€
150,00€
350,00€
150,00€
400,00€

Ποτήρι/Glass 50ml

Φιάλη/Bottle 700ml

8,00€
9,50€
8,00€
15,00€
15,00€
9,50€
9,50€

85,00€
95,00€
85,00€
150,00€
150,00€
95,00€
95,00€

Ποτήρι/Glass 50ml

Φιάλη/Bottle 700ml

8,00€
9,50€
15,00€
9,50€
9,50€
9,50€
15,00€

85,00€
95,00€
150,00€
95,00€
95,00€
95,00€
150,00€

Antica Formula
Martini Bianco
Vermouth Del Professore Bianco

ITALIAN BITTERS
Fernet Branca
Apperol
Campari
Amaro Montenegro
COGNAC/BRANDY
Metaxa 7YO	
Μetaxa 12YO	
Courvoisieur VSOP
Remy Martin VSOP
Remy Martin XO	
Hennesy VSOP
Hennesy XO	
VODKA
Smirnoff Red
Smirnoff Black
Finlandia
Belvedere
Intense
Ciroc
Kettel One
GIN
Tanquerray
Tanquerray No 10
Tanquerray Old Tom
Fifty Pounds
Hendricks
Martin Milllers
Monkey 47

WHISKEY
Ποτήρι/Glass 50ml

Φιάλη/Bottle 700ml

8,00€
8,00€
9,50€
11,00€
15,00€
12,00€
35,00€
9,50€
8,00€

85,00€
85,00€
95,00€
110,00€
150,00€
120,00€
400,00€
95,00€
85,00€

11,00€
15,00€
17,00€
15,00€
25,00€
15,00€
11,00€
12,00€
12,00€
30,00€
15,00€
9,50€
12,00€
15,00€
12,00€
12,00€

110,00€
150,00€
170,00€
150,00€
250,00€
150,00€
110,00€
120,00€
120,00€
350,00€
150,00€
95,00€
120,00€
150,00€
120,00€
120,00€

17,00€
30,00€

170,00€
350,00€

8,00€
8,00€
8,00€

85,00€
85,00€
85,00€

9,50€
11,00€
8,00€

95,00€
110,00€
85,00€

Scotch Blended Whiskies
Haig
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black
Johnnie Walker Double Black
Johnnie Walker Gold
Johnnie Walker Platinum
Johnnie Walker Blue
Dimple 15YO	
Famous Grouse
Scotch Single Malts
Talisker 10YO	
Port Ruighe
Port Ruighe Distiller’s Edition
Lagavullin 16YO	
Lagavullin Distiller’s Edition
Aberlour 15YO	
Singleton of Dufftown
Glenmorangie 12YO	
Oban 14YO	
Macallan Fine Oak
Highland Park 12YO	
Cardu 12YO	
Cardu 15YO	
Cardu 18YO	
Amber Rock
Gold Reserve
Japanese Whiskies
Yamazaki 12YO	
Suntory Hibiki 17YO	
Irish Whiskies
Jameson
Bushmills
Tullamore Dew
American Whiskies
Jack Daniels
Gentlemans Jack
Βulleit Bourbon

RUM
Ποτήρι/Glass 50ml

Φιάλη/Bottle 700ml

8,00€
8,00€
9,50€
15,00€
15,00€
9,50€
8,00€
9,50€
8,00€
15,00€
25,00€

85,00€
85,00€
95,00€
150,00€
150,00€
95,00€
85,00€
95,00€
85,00€
150,00€
250,00€

Ποτήρι/Glass 50ml

Φιάλη/Bottle 700ml

8,00€
9,50€
15,00€
30,00€
15,00€
8,00€
8,00€

85,00€
95,00€
150,00€
350,00€
150,00€
85,00€
85,00€

Pampero Blanco
Pampero Anejo
Pampero Seleccion
Pampero Aniverssario
Santa Teresa 1796
Chairmans Spiced
Sailor Jerry
El Dorado 12YO	
Myer’s Dark
Zacapa 23
Zacapa X.O	

TEQUILA
Don Julio Blanco
Don Julio Reposado
Don Julio Anejo
Don Julio 1942
San Cosme Mezcal
Tequila Ocho Blanco
Tequila Ocho Reposado

SHOTS
Απλά / Regular 3,00€
Σπέσιαλ / Special 4,00€
RTD (Ready to Drink) 275ml
Gordon’s Space 7,50€
Smirnoff Ice 7,50€
Smirnoff Ice Black 7,50€
Shark 6,00€

Νερά & Αναψυκτικά / Refreshments
Εμφιαλωμένο νερό Αύρα 1L / Mineral Water Ayra 1L 2,50€
Ξυνόνερο 330ml / Xunonero 330ml 4,00€
Ανθρακούχο νερό Badoit / Sparkling Water Badoit 330ml 4,00€
Aναψυκτικά διάφορα 250ml / Soft Drinks 250ml 4,00€

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α και Δημοτικός Φόρος - Αγορανομικός Υπεύθυνος Νικολόπουλος Κώστας - In prices all
legal taxes are included (V.A.T Municipal Tax)-Responsible by the law Nikolopoulos Kwstas - Το περιεχόμενο των φιαλών είναι
750 ml εκτός αν υπάρχει άλλη αναγραφή - The contents of the bottles are 750ml unless otherwise indicated - Το λάδι στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο, για τα τηγανιτά χρησιμοποιείται σπορέλαιο - The oil is olive oil in salads, fried for used vegetable oil - Το
τυρί που χρησιμοποιείται είναι φέτα - The cheese used is feta - Το κρέας και τα ψάρια είναι φρέσκα - Meat and fish are fresh Το 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.

