
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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