
COCKTAILS

Paradise is here



GIN & TONICS 13€ 
MARE GIN RUTTE
(Celery gin) / Aegean tonic
Τζιν Rutte με αρώματα από σέλινο / σόδα από αγγούρι και βότανα

GIVINE GIN
(Grape gin) / tonic 
Τζιν Givine με αρώματα σταφυλιού / τόνικ

OPIHR
(Pepper gin) / Aegean tonic
Τζιν Opihr με αρώματα πιπεριού και μπαχαρικών / τόνικ από αγγούρι 
και βότανα

SIGNATURE COCKTAILS
GRAPE MARTINI                            13€
Βότκα, φρέσκος χυμός λεμόνι, μέλι.
Vodka, fresh lemon juice, honey.

FORTY FASHIONED                     13€
Μαύρο Ρούμι, λικέρ, σιρόπι καστανής ζάχαρης, μπίτερ πορτοκάλι.
Anejo rum, liquer, brown sugar syrup, orange bitter.

FOXY LADY   13€
Λευκό ρούμι, φράουλα, κράνμπερι, φρέσκος χυμός λάιμ, λικέρ 
εσπεριδοειδών.
Blanco rum, strawberry, cranberry, fresh lime juice, triple sec.

SENORITA                               13€
Λευκή και κίτρινη Τεκίλα, πεπόνι, τσίλι, αγάυη, φρέσκος χυμός λάιμ, 
λικέρ εσπεριδοειδών.
Blanco & Reposado Tequila, melon, chilli, agave, fresh lime juice, 
triple sec.

PINKY SWEAR   12€
Βότκα, καρπούζι, φρέσκος χυμός λάιμ, μέλι.
Vodka, watermelon, fresh lime juice, honey.

APEROL COCKTAILS
Aperol Spritz          10€
Aperol / Cinzano Pro Spritz / σόδα Schweppes
Aperol / Cinzano Pro Spritz / Schweppes Soda Water

Red Aperol          11€
Aperol / φράουλα / Cinzano Pro Spritz / σόδα από ροζ γκρέιπφρουτ 
Schweppes
Aperol / strawberry / Cinzano Pro Spritz / Schweppes Pink Grape-
fruit Soda

Aperol No1          10€
Aperol / Cinzano Rosso βερμούτ / σόδα από μανταρίνι & 
περγαμόντο
Aperol / Cinzano Rosso / Gentleman’s Soda



PREMIUM COCKTAILS
EUROPEAN PALOMA                                 15€
Tanqueray Ten τζιν / λικέρ elderflower / 
φρέσκος χυμός λάιμ / σιρόπι αγαύης / 
σιρόπι γκρέιπφρουτ / τελείωμα με σόδα γκρέιπφρουτ
Tanqueray Ten gin / elderflower liqeuer / 
fresh lime juice / agave syrup / grapefruit syrup / 
top up grapefruit soda

EASTERN MEXICAN                                    15€
Τεκίλα / φρέσκος χυμός λάιμ / πουρές yuzu / σιρόπι αγαύης
Don Julio reposado / fresh lime juice / yuzu puree / agave syrup

FALLING STAR                                               15€
Παλαιομένο ρούμι Zacapa 23 ετών / πικραμύγδαλο / 
σιρόπι ζάχαρης / φρέσκος χυμός λάιμ / 
φρούτα του πάθους / πουρές ανανάς / αρωματικά μπίτερς
Zacapa 23y aged Rum / orgeat / simple syrup /
fresh lime juice / passion fruit / pineapple puree / 
aromatic bitters

SUNSET       14€
Mezcal /  φρέσκος χυμός λάιμ / σιρόπι αγαύης / 
σιρόπι χαλαπένιο / πουρές ανάνα
Mezcal / fresh lime juice / agave syrup / 
jalapeno syrup / pineapple puree

LOLLIPOP                                                     15€
Ciroc βότκα/ χυμός κράνμπερι / πουρές φράουλα / 
φρέσκος χυμός λάιμ / σιρόπι ζάχαρης
Ciroc Vodka / cranberry juice / strawberry puree / 
fresh lime juice / simple syrup

WALKING DEAD   14€
Μπέρμπον / χυμός πορτοκάλι/ σίροπι κανέλας / 
κόκκινο πιπέρι / μπίτερς σοκολάτα
Bourbon/ orange juice/ cinnamon syrup / 
pink pepper / chocolate bitters

CARPE DIEM    15€
Havana Club / φρούτα του πάθους / πουρές φράουλας / 
φρέσκος χυμός λάιμ / σιρόπι πικραμύγδαλο
Havana Club / passion fruit / strawberry puree / 
fresh lime juice/ orgeat syrup

Aπαγορεύεται η κατανάλωση αλκόολ για άτοµα κάτω των 18/It is prohibited to con-
sume alcohloic beverage under 18 years of age.To κατάστηµα διαθέτει κατάλογο µε τα 

αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν στα προϊόντα µας. Σε περίπτωση που είστε 
αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε/The store has a list of 
allergenic ingredients in our products. In case you are allergic to any ingredient let us know.

Στις τιµέςσυµπεριλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες επιβαρύνσεις
Prices are all inclusive of all taxes and duties..



Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα Δελτία Παραπόνων
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Χρήστος Βερύκιος

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται: Σέρβις, Φ.Π.Α., Δημοτικός Φόρος

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received 
(receipt - invoice).

The restaurant is obliged to have Complaint Forms 
Person in charge in case of market inspection: Cristos Verikios

In the above prices, service, V.A.T. and municipal taxes, are included

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΕΠΑΦΑ
SCAN TO SEE OUR MENUS


