
DRINKS

Paradise is here



FRESH JUICES

ELIXIR  7.0€
Μήλο / καρότο / πορτοκάλι / ανανάς. 
Apple / carrot / orange / pineapple

SUMMER PASSION 7.5€
Πορτοκάλι / πεπόνι / φρούτο του πάθους / τζίντζερ
Orange / melon / passion fruit / ginger

GREEN MACHINE 6.5€
Σπανάκι / ανανάς / μήλο / λεμόνι 
Spinach / pineapple / apple / lemon

DEEP PURPLE  7.0€
Παντζάρι / καρότο / μήλο
Beetroot / carrot / apple

BOOST   7.0€
Ανανάς / πεπόνι / μήλο / τζίντζερ
Pineapple / melon / apple / ginger

MIXED  7.0€
Πορτοκάλι / μπανάνα / αχλάδι / μήλο 
Orange / banana / pear / apple

ORANGE JUICE   6.0€
Πορτοκάλι

GRAPEFRUIT JUICE  6.0€
Γκρέιπφρουτ
         

HOUSEMADE LEMONADES
ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΣΟΔΑ
FRESH LEMON JUICE AND SODA

με φράουλα / with strawberry  7.0€

με δυόσμο / with mint  6.5€

με τζίνζερ / with ginger  6.5€

με αγαύη / with agave  6.5€

με ροζ γκρέιπφρουτ / with pink grapefruit  7.0€



HEALTHY BEVERAGES

MATCHA FROZEN PINEAPPLE  8.0€
Ανανάς / λεμόνι / αγαύη / matcha / φύλλα δυόσμου
Pineapple / lemon / agave / matcha / mint leaves

ΜATCHA FROZEN BERRIES  8.0€
Διάφορα μούρα / μπανάνα / matcha / 
γάλα καρύδας / λεμόνι / μέλι 
Mixed berries / banana / matcha / coconut milk / 
lemon / honey

COCONUT COLADA  8.0€
Γάλα καρύδας / διάφορα μούρα / αγαύη 
Coconut milk / mixed berries / agave

FLIP FLOP   8.0€
Γάλα αμυγδάλου / μπανάνα / ανανάς / φράουλα / μέλι 
Almond milk / banana / pineapple / strawberry / honey

NOMADS  9.0€
Γιαούρτι / γάλα αμυγδάλου / μπανάνα / ακτινίδιο / μέλι / 
οργανική vegan πρωτεΐνη με γεύση βανίλια 
Yoghurt / almond milk / banana / kiwi / honey / 
organic vegan protein vanilla flavor

HOUSEMADE ICE TEA

TE’ ROJO  6.0€
Πράσινο τσάι / χυμός σταφυλιού/ φρέσκο ρόδι / στέβια
Green tea / grape juice / fresh pomegranate / stevia 

VERDE DETOX  5.5€
Πράσινο τσάι/ φρέσκος χυμός λεμόνι/ στέβια
Green tea / fresh lemon juice / stevia

GREEK CHOICE  6.0€
Λουίζα / χαμομήλι/ φασκόμηλο/ μελισσόχορτο /
φρέσκος χυμός λεμόνι / σταφύλι
Verbena/ chamomile / sage / lemon balm / 
fresh lemon juice/ grape



SMOOTHIE BOWL

Βιολογικό μείγμα φρούτων και ωμών πρωτεϊνών για την 
ενδυνάμωση  του σώματος και του μυαλού.

Organic blend of fruits and raw proteins to strengthen 
the body and the mind.
The World’s Best Healthy Food

Organic Acai & Guarana Blend   8.0€
Μπανάνα / χυμός μήλο 
Banana / apple juice

Organic Pink Pitaya Fruit Pulp   8.0€
Μπανάνα / χυμός μήλο 
Banana / apple juice

Organic Coconut Flesh   8.0€
Μπανάνα / χυμός μήλο 
Banana / apple juice



 

SIGNATURE COCKTAILS
12.0€ 

Little Bunny
Ρούμι / φρούτα του πάθους / φρέσκο ροζ γκρέιπφρουτ / 
φρέσκος χυμός λάιμ / σιρόπι ζάχαρης / μπίτερ Angostura

Rum / passion fruit / fresh pink grapefruit juice / fresh lime juice 
/ simple syrup / Angostura bitter

Day Off
Βότκα / μανταρίνι / φρέσκος χυμός λάιμ / σιρόπι ζάχαρης / 

σόδα από μανταρίνι & περγαμόντο
Vodka / mandarin / fresh lime juice / simple syrup / 

gentleman’s soda

Differences
Τζιν / φράουλα / αγγούρι / φρέσκος χυμός λάιμ / 

σιρόπι ζάχαρης
Gin / strawberry / cucumber / fresh lime juice / 

simple syrup

Awesome
Μαύρο ρούμι / ανανάς / λικέρ μήλου / φρέσκος χυμός λάιμ / 

σιρόπι ζάχαρης
Anejo Rum / pineapple / apple sourz / 

fresh lime juice / simple syrup 

Greek Spirit
Μαστίχα / μαρμελάδα από μύρτιλο / φρέσκος χυμός λάιμ / 

σιρόπι ζάχαρης
Mastiha / blueberry marmalade / fresh lime juice / simple 

syrup

Green Power
Τζιν / αγγούρι / λικέρ μήλου / φρέσκος χυμός λάιμ / τζίντζερ 

/ σιρόπι ζάχαρης 
Gin / cucumber / apple sourz / fresh lime juice / 

ginger / simple syrup



GIN & TONICS 
13.0€ 

 
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

 

FROZEN COCKTAILS
12.0€ 

Sweet Hot Colada
Μαύρο Ρούμι / ανανάς / καρύδα / φρέσκος χυμός λάιμ / 

σιρόπι ζάχαρης / συνδυασμός μαύρων πιπεριών.
Anejo Rum / pineapple / coconut / fresh lime juice / simple 

syrup / pepper mix

Daiquiri Strawberry
Μαύρο Ρούμι / φράουλα / φρέσκος χυμός λάιμ / σιρόπι 

ζάχαρης.
Anejo Rum / strawberry / fresh lime juice / 

simple syrup

Margarita Lime
Λευκή Τεκίλα / φρέσκος χυμός λάιμ / 

μπίτερ λεμόνι / σιρόπι ζάχαρης
Blanco Tequila / lime juice / lemon bitter / 

simple syrup



CLASSIC COCKTAILS
10.0€

Mojito
Λευκό & Μαύρο Ρούμι / φρέσκος χυμός λάιμ / 

σιρόπι καστανής ζάχαρης / δυόσμος
*Γεύσεις: Φρούτα Του Πάθους, Φράουλα, Μήλο, 

Μανταρίνι, Ανανάς
Blanco & Anejo Rum / fresh lime juice / brown sugar syrup / 

mint
*Flavors: Passion Fruit, Strawberry, Apple, Mandarin, Pineapple

Caipirinha
Cachaca / φρέσκος χυμός λάιμ / σιρόπι καστανής ζάχαρης.

*Γεύσεις: Φρούτα του πάθους, Φράουλα, Μήλο, 
Μανταρίνι, Ανανάς

Cachaca / fresh lime juice / brown sugar syrup
*Flavors: Passion Fruit, Strawberry, Apple, Mandarin, Pineapple

Caipiroska
Βότκα / φρέσκος χυμός λάιμ / 

σιρόπι καστανής ζάχαρης
*Γεύσεις: Φρούτα του πάθους, Φράουλα, Μήλο, 

Μανταρίνι, Ανανάς
Vodka / fresh lime juice / brown sugar syrup

*Flavors: Passion Fruit, Strawberry, Apple, Mandarin, Pineapple

Paloma
Λευκή Τεκίλα / σόδα από ροζ γκρέιπφρουτ.

Blanco Tequila / pink grapefruit soda

Σε όλα τα cocktails υπάρχουν οι επιλογές: 
σιρόπι ζάχαρης, σιρόπι

καστανής ζάχαρης, σιρόπι στέβια

All cocktails can be made with: 
simple syrup, brown sugar syrup, stevia syrup



APEROL COCKTAILS

Aperol Spritz   10.0€
Aperol / Cinzano Pro Spritz / σόδα Schweppes

Aperol / Cinzano Pro Spritz / Schweppes Soda Water

Red Aperol   11.0€
Aperol / φράουλα / Cinzano Pro Spritz / 
σόδα από ροζ γκρέιπφρουτ Schweppes

Aperol / strawberry / Cinzano Pro Spritz / 
Schweppes Pink Grapefruit Soda

Aperol No1   10.0€
Aperol / Cinzano Rosso βερμούτ / 
σόδα από μανταρίνι & περγαμόντο

Aperol / Cinzano Rosso / 
Gentleman’s Soda



SPIRIT LISTI

Simple glass 10.0€ / bottle 100.0€
Special glass 11.0€ / bottle 110.0€

Premium glass 13.0€ / bottle 130.0€
Shots simple 5.0€/ special 6.0€/ premium 7.0€

Ouzo 200ml 10.0€ / 700ml 40.0€
Tsipouro 200ml 10.0€ / 700ml 40.0€

BEERS

Kaiser Draught      500ml  5.5€
Carlsberg Draught     500ml  5.5€
FIX Hellas      330ml  5.0€
Mythos       300ml  5.0€
FIX Άνευ (non alcohool beer)    330ml  5.5€
FIX Dark      330ml  5.5€
1664 Blanc      330ml 6.0€
Mythos Ice      330ml 6.5€
Somersby Apple, Pear, Watermelon   330ml 6.0€



   SOFT DRINKS

Βίκος Φυσικό Μεταλλικό Νερό (500ml) 1.0€ / (1ltr) 3.0€ 
Vikos Mineral Water  

Βίκος Spark Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό       (330ml) 4.0€ 
Vikos Spark Sparkling Mineral Water Spark   (1ltr) 8.0€

Αναψυκτικά / Beverages (330ml) 4.0€ 
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Coca-Cola Light / 
Coca-Cola Stevia / Coca-Cola No Caffeine /
Sprite / Fanta Blue / Fanta Orange / Fanta Lemon / 

Three cents  (250ml) 5.0€
Pink grapefruit soda / Gentleman's soda

Whole Earth organic sparkling  (330ml) 5.0€ 
Λεμόνι / λεμόνι-πορτοκάλι / τζίντζερ 
lemon / lemon-orange / ginger  

Fuse Ice Tea (500ml) 4.5€ 
Λεμόνι / ροδάκινο / χωρίς ζάχαρη 
Lemon / peach / sugarfree  

Redbull normal / sugarfree   (330ml) 5.0€

Amita   4.0€ 
Λεμόνι / πορτοκάλι / κράνμπερι / ανανάς / motion
Lemon / orange / cranberry / pineapple / motion



   CAFE

Ελληνικός / Greek coffee     3.0€
Ελληνικός διπλή δόση / Double Greek coffee   4.0€
Φίλτρου / Drip coffee      4.0€
Στιγµιαίος ζεστός - κρύος /     3.0€
Ιnstant coffee hot - cold 
Espresso       3.0€
Espresso doppio      4.0€
Cappuccino       4.0€
Cappuccino doppio      4.5€
Latte        4.5€
Freddo latte       4.5€
Freddo espresso      4.0€
Freddo cappuccino      4.5€
Τσάι ζεστό / Tea     4.0€
Σοκολάτα ρόφηµα ζεστή - κρύα /    5.0€
Chocolate hot-cold 
Milkshake      8.0€

 +Γάλα καρύδας / Coconut milk  0.5€
 +Γάλα Αµυγδάλου / Almond milk  0.5€

"40" is wearing:



DOWNLOAD
OUR MENUS

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΕΠΑΦΑ
SCAN TO SEE OUR MENUS

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες ή διαιτητικές διαταραχές
Please inform us of any food allergies or dietary requirements

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

Aπαγορεύεται η κατανάλωση αλκόολ για άτοµα κάτω των 18
It is prohibited to consume 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..


