
Διάθεση 

 Ετυμολογία 
διάθεση < αρχαία ελληνική διάθεσις < διατίθημι < διά + τίθημι (=θέτω) 
 

 Ουσιαστικό 

διάθεση ≈ το να διαθέτεις τον εαυτό σου σε κάποιον, να είσαι έτοιμος να προσφέρεις τις 
υπηρεσίες σου 

 
Πηγαίνουμε σε ένα Μπαρ για να χαλαρώσουμε, να περάσουμε όμορφα, να 
φλερτάρουμε, να γελάσουμε, να ζήσουμε μια εμπειρία γεύσης και αρωμάτων.  
 
Να αλλάξουμε όπως λέμε την «διάθεση» μας.   
 
Με τον ίδιο τρόπο θα επιλέξουμε και το αγαπημένο μας cocktail. Ο bartender θα είναι 
εκει πάντα για να μας βοηθάει να αλλάξουμε την διάθεση μας προς το καλύτερο. 
 
Ο Bar Consultant μας Βασίλης Κυρίτσης, συνιδιοκτήτης του πολυβραβευμένου μπαρ 
Clumsies, θέλοντας να εκφράσει την ανάγκη του για δημιουργία, ετοίμασε ένα κατάλογο 
βασισμένο στη «διάθεση» 
 
Εδώ θα βρείτε ένα κατάλογο με τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετική 
«διάθεση» η καθεμία, εμπλουτισμένες με αρώματα Ελλάδας, μοντέρνες τεχνικές και 
πολύ μεράκι. 
 
Απολαύστε τον! 
 

Mood 

 Etymology 
derives from the Old English mōd which denoted military courage, humor, temper, or 
disposition at a particular time 

 
Why go out at a bar? Obviously, to relax and enjoy ourselves. To have a good time. To flirt. To 
receive an experience of flavors and scents. 
 
To change our “mood”. 
 
So, we will use the same reasoning in order to choose the best cocktail for us. And we will be 
needing the bartender’s assistance to turn around our mood. 
 
Vassilis Kyritsis, our Bar Consultant and co-owner of the multiple awarded “The Clumsies Bar” in 
down-town Athens, has created a menu based on mood. 
 
This list includes four different categories of Cocktails, for every “mood”, enriched with Greek 
flavors, modern techniques and passion. 
Enjoy! 



“Happy and Sunny Mood” 
 

Ark’s Highball  
Fizzy 

Tanqueray No. 10 gin, cordial λεβάντας και ροδάκινου, άρωμα μάραθου και Μεσογειακό τόνικ 
Tanqueray No. 10 gin, lavender & peach cordial, fennel essence and Mediterranean tonic 

 15,00€ 

 
Northside  

Sweet & Sour 
Ketel One vodka, αρωματικά έλαια δυόσμου, λικέρ από elderflower και Ελληνικό θυμαρίσιο μέλι 

Ketel One vodka, mint tincture, elderflower liqueur and Greek thyme honey 
12,50  

 

 
Mai Thai  

Sweet & Sour 
Η δική μας μίξη από επίλεκτα ρούμι, πιπερόριζα, λικέρ βερίκοκο, σιρόπι λεμονόχορτου  

και Angostura bitters 
House blended rum, ginger, apricot liqueur, lemongrass orgeat and Angostura bitters 

14,00€  

 
 

Passion Is everywhere  
Sweet & Sour 

Don Julio Blanco tequila, Φρούτα του Πάθους, εξωτικό σιρόπι Τόνκα και λεμόνι 
Don Julio Blanco tequila, Passion Fruit, Tonka syrup and lemon 

16,00€  

 
 

Med Sour #2 
Umami 

Μαστίχα Skinos, σιρόπι παντζαριού, λεμόνι και αρώματα κερασιού 
Skinos Mastiha, pickled beetroot syrup, lemon and cherry bitters 

11,00€  

 
 

Improved Cox Daiquiri 
Spicy, Sour & Sweet 

Pampero Blanco rum, άρωμα καυτερής πιπεριάς, ανανάς, βανίλια και λικέρ καρύδας 
Pampero Blanco rum, chilly tincture, pineapple, vanilla and coconut liqueur 

15,00€ 
 

 
 
 
 
 



Stay Cool Sour  
Sweet & Sour 

Tanqueray London Dry gin, λουίζα, cordial μανταρινιού και νέκταρ αγαύης 
Tanqueray London dry gin, Greek lemon verbena, mandarin cordial and agave nectar 

12,00€  

 
 
 
 

“Relaxed Mood” 
Low Abv 

 
Sexy Spritz 

Dry & fizzy 
Otto’s Athens vermouth, σπιτικό λικέρ εσπεριδοειδών και Grapefruit σόδα 

Otto’s Athens vermouth, homemade citrus liqueur and Grapefruit Soda 
10,00€ 

 
 

Improved Gin & Tonic 
As the Title Says… 

Tanqueray London dry gin, ροδόνερο, αρωματικά έλαια φράουλας και τόνικ 
Tanqueray London dry gin, rose & strawberry tincture and tonic water 

12,50€ 
 
 

Sangria#2 
Fruity 

Ερυθρός οίνος, cordial μούρων και σόδα κερασιού 
Greek red wine, berries cordial and a splash of cherry soda 

8,00€  
 
 
 

Hugo Twist  
Sweet & Dry 

Το δικό μας λικέρ λευκής σοκολάτας & Elderflower, Smirnoff Vanilla vodka, αφρώδης οίνος  
και bitters πορτοκαλιού 

Homemade white chocolate & Elderflower liqueur, Smirnoff Vanilla vodka, sparkling wine  
and orange bitters 

15,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Being in Nobility Mood” 
 

Exotic Negroni  
Bitter & Sweet 

Tanqueray No.Ten gin, Old Tom gin, η δική μας μίξη από επίλεκτα vermouth, μάνγκο και Campari 
Tanqueray No.Ten gin, Old Tom gin, blended house vermouth, mango and Campari 

15,00€ 
 
 

King Fashioned  
Sweet & Boozy 

Zacapa 23 rum, καραμέλα και πικάντικες σταγόνες bitters 
Zacapa 23 rum, caramel and spicy bitters 

15,00€ 
 
 

Jerry’s Julep  
Sweet 

Bulleit bourbon whiskey, αλατισμένο ροδάκινο, δυόσμο και Ελληνικό θυμαρίσιο μέλι 
Bulleit bourbon whiskey, salted peach, mint and thyme honey 

15,00€ 
 
 

Scotch & Soda  
Fizzy 

Johnnie Walker Gold Reserve whisky, σόδα με άρωμα φουντουκιού και bitters σοκολάτας 
Johnnie Walker Gold Reserve whisky, hazelnut soda and chocolate bitters 

16,00€  
 

 
 
 

“After Hangover Mood” 
 

Bloody Mary 
the Ark way 

Horseradish Ketel One vodka, σπιτικό μείγμα Bloody Mary, διάφορα μυρωδικά, μπαχάρια  
και λεμόνι 

Horseradish Ketel One vodka, house Bloody Mary Mix, sauce mix and lemon 
15,00€ 

 
 

Greek Gin Fizz 
the Greek way 

Μαστίχα Skinos, cordial βύσσινου, άρωμα βανίλιας και κρέμα γάλακτος 
Skinos Mastiha, sour cherry cordial, vanilla bitters and heavy cream 

12,50€  
 

Classic and More Cocktails depending on your Mood (Always!) 
Ask our Team! 

12,00€  



Non Alcoholic Options 
 

Virgin Spritz 
Natureo ροζέ - μη αλκοολούχος οίνος, Grapefruit σόδα  

Natureo rose - alcohol free wine, Grapefruit Soda 
10.00 

 
 

Virgin Mojito 
Cordial δυόσμου και σόδα (επιλέξτε τη αγαπημένη γεύση σας) 

Mint cordial and soda (ask for flavors) 
10.00€ 

 
 

Fresh Pink Lemonade 
Λεμόνι, ζάχαρη και χυμός Cranberry 

Lemon, sugar and Cranberry juice 
10.00€ 

 
 

Virgin Star Martini 
Seedlip Garden - μη αλκοολούχο απόσταγμα, Φρούτα του Πάθους, λεμόνι και ζάχαρη 

Seedlip Garden - non alcoholic herbal blend, Passion Fruit, lemon and sugar 
10.00€ 

 
 

Tropical Colada 
Seedlip Spiced - μη αλκοολούχο απόσταγμα, ανανάς, καρύδα και σιρόπι κανέλας 

Seedlip Spiced - non alcoholic herbal blend, pineapple, coconut and cinnamon syrup 
10.00€ 

 


