Το κρασί είναι φημισμένο από την αρχαιότητα. Ο ανθρωπος το λάτρεψε και
πολλοί έχουν υμνήσει τις ιδιότητες του.
Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά κρασιά έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις.
Συνδυάζουν τη σταθερή οξύτητα, την μεταλλική δομή και τη ζωηρή γεύση
ώριμων φρούτων του τόπου.
Στο βασικό δυναμικό της χώρας ανήκουν τα αρωματικά λευκά κρασιά, όπως
το Μοσχοφίλερο και το Ασύρτικο και τα ανάλαφρα κόκκινα, Ξινόμαυρο και
Αγιωργίτικο.
Στον κατάλογο σας θα βρείτε κρασιά γεμάτα άρωμα καλοκαιριού, να τα
απολαύσετε με την παρέα σας. Από τα μεγαλύτερα κτήματα της Ελλάδας με
μοναδικούς συνδυασμούς ποικιλιών.
«Τα τετραθέμελα του κόσμου τούτου:
Ψωμί, Κρασί, Φωτιά, Γυναίκα»
Ο Καζαντζάκης, Έλληνας Συγγραφέας, 1883-1957 Μ.Χ.

Στην υγειά σας!

Wine has been famous since antiquity. People loved it and many sayings have
been written about his qualities.
In recent years Greek wines have earned your impressions. They combine the
steady acidity, metallic structure and vibrant taste of locally mature fruits. Aromatic white wines, such as Moschofilero and Assyrtiko and light red, Xinomavro
and Agiorgitiko, are among the main potential of the country.
In your list you will find wines full of summer aroma, to enjoy with your company. From the largest Greek estates with unique varieties.
“The four- substructure of this world:
Bread, Wine, Fire, Woman”
Kazantzakis, Greek Writer, 1883-1957 AD

Cheers! (Geia mas!)

Ελληνικές Ποικιλίες/Typical Greek Varieties
ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ/WHITE WINES
Alexandra Private Collection

Ποικιλία: Ροδίτης, Ξινόμαυρο, Sauvignon Blanc / Grape variety: Roditis, Xinomavro,
Sauvignon Blanc
Περιοχή: Κιλκίς / Region: Kilkis
Ο λευκός οίνος Alexandra Private Collection προέρχεται από έναν οικογενειακό
βιολογικό αμπελώνα στη Γουμένισσα, τα σταφύλια συλλέγονται με το χέρι και το
κρασί εμφιαλώνεται ειδικά για εμάς. Αυτό το λευκό κρασί έχει χρυσούς τόνους με
πράσινες ανταύγειες. Το άρωμα είναι πολύπλοκο, φρουτώδες με νότες λεμονιού.
Είναι ελαφρύ, αναζωογονητικό και έχει μαλακό και φρουτώδες τελείωμα.
The Alexandra Private Collection white wine comes from a family organic vineyard
in Goumenissa, grapes are handpicked, and the wine is specially bottled for us. This
white wine has golden tones with green highlights. The aroma is complex, fruity with
lemon notes. It is light, refreshing and has a soft and fruity finish.
Ποτήρι/Glass: 4.50€
Φιάλη/Bottle: 13.00€

Chardonnay Sakalaki

Ποικιλία: / Grape variety: Chardonnay
Περιοχή: ‘Oρος Πάικο στο Κιλκίς / Region: Mount Paiko in Kilkis.
Η γνωστή ποικιλία λευκών σταφυλιών δίνει ευχάριστο και πλούσιο χρώμα στο κρασί
chardonnay της οινοποιίας Σακαλάκη.
The famous grape variety is giving a pleasant and vibrant color to the wine Chardonnay of winery Sakalaki.
Ποτήρι/Glass: 5.00€
Φιάλη/Bottle: 16.00€

Παράγκα / Paraga

Ποικιλία: Ροδίτης, Μαλαγουζιά /Grape Variety: Roditis, Malaguzia
Περιοχή: Αμύνταιο, Άγιος Παντελεήμονας / Region: Agios Panteleimonas, Aminteo
Η φρεσκάδα του ορεινού Ροδίτη, ισορροπεί ευχάριστα και προσφέρει στο χαρμάνι
δροσερή οξύτητα και νεύρο.
The freshness of Roditis, balances and offers a blend of refreshing acidity and nerve.
Ποτήρι/Glass: 5.50€
Φιάλη/Bottle: 17.00€

Μεθυσμένη Πολιτεία / Methismeni Politia

Ποικιλία: Sauvignon blanc, Ροδίτης / Grape variety: Sauvignon blanc, Roditis
Περιοχή: ‘Oρος Πάικο στο Κιλκίς / Region: Mount Paiko in Kilkis.
Ένα εξαίρετο χαρμάνι από το υπέροχο Chavignon Blanc και τις απαλές νότες
ορεινού ροδίτη.
An excellent blend of fantastic Chavignon blanc and soft mountainous notes of
Roditis.
Ποτήρι/Glass: 5.00€
Φιάλη / Bottle: 16.00€

Μαλαγουζιά / Malaguzia

Ποικιλία: Μαλαγουζιά / Grape variety: Malaguzia
Περιοχή: ‘Oρος Πάικο στο Κιλκίς / Region: Mount Paikou in Kilkis
H εξαιρετική ελληνική ποικιλία Μαλαγουζιά είναι άριστα εγκλιματισμένη στις πλαγιές
του Όρους Πάικου, δίνοντας το αρωματικό, ισορροπημένο, και γεμάτο φρεσκάδα
κρασί της οινοποιίας Σακαλάκη.
The excellent Greek variety of Malaguzia is highly conditioned on the slopes of
Mount Paikos, giving the flavor, balanced, and full of freshness wine from the winery of Sakalaki.
Ποτήρι/Glass: 5.50€
Φιάλη / Bottle: 17.00€

Πύλη / Pyli

Ποικιλία: Ασύρτικο, Sauvignon blanc, Chardonnay / Grape variety: Assyrtiko,
Sauvignon blanc, Chardonnay
Περιοχή: Δράμα / Region: Drama
Φρουτώδης χαρακτήρας με πλούσια αίσθηση ανανά, μπανάνα. ακτινίδιο και
εσπεριδοειδών.
Fruit texture with a rich sense of pineapple, banana, kiwi and citrus fruits.
Φιάλη/Bottle: 19.00€

Κλειδί / Klidi

Ποικιλία: Μαλαγουζιά / Grape variety: Malaguzia
Περιοχή: Δράμα / Region: Drama
Αρωματική σύνθεση με βάθος και πολυπλοκότητα. Κυριαρχία λευκόσαρκου
ροδάκινου με περάσματα κιτρολέμονου, τριαντάφυλλου, ανθών εσπεριδοειδών
και ανανά.
Aromatic composition with depth and complexity. Domination of white peach
with lime, rose, citrus fruits blossoms, and pineapple.
Φιάλη/Bottle: 19.00€

Joker (semi-dry)

Ποικιλία: Μοσχάτο Αλεξάνδρειας / Grape variety: Moschato of Alexandria
Περιοχή: Παγγαίο / Region: Paggaio
Πολύ αρωματικό, με αισθήσεις τριαντάφυλλου, λουκουμιού και εξωτικών φρούτων.
Very fragrant, with sensations of rose, loukoumi, and exotic fruits.
Φιάλη / Bottle: 18.00€

Sauvignon Blanc - Ασύρτικο / Sauvignon Blanc - Assyrtiko

Ποικιλία: Sauvignon Blanc, Ασύρτικο / Variety: Sauvignon Blanc, Assyrtiko.
Περιοχή: Γουμένισσα / Region: Goumenissa
Το άρωμά του είναι σύνθετο, κυριαρχούν τα τροπικά φρούτα και νότες φυτικών
αρωμάτων.
The aroma is complex, tropical fruits and vegetable aroma notes
are dominating.
Φιάλη / Bottle: 20.00€

Σημείο Στίξης / Simio Stiksis

Ποικιλία: Chardonnay, Gewurztraminer, Riesling, Μοσχοφίλερο /
Grapes Variety: Chardonnay, Gewurztraminer, Riesling, Moschofilero
Περιοχή: Νάουσα / Region: Naousa
Ένα λευκό κρασί που χαρακτηρίζεται από υψηλή οξύτητα, έντονη φρασκάδα και
μεγάλο αρωματικό δυναμικό.
A white wine characterized by high acidity, intense freshness and great aromatic
potential.
Ποτήρι/Glass: 5.50€
Φιάλη / Bottle: 16.00€

Βαγγέλη με Προσέχεις! / Vaggeli Me Prosexis!

Ποικιλία: Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Ασύρτικο/
Grapes Variety: Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Assyrtiko
Περιοχή: Γουμένισσα / Region: Goumenissa
Ένα Λευκό κρασί με αρώματα lime, λευκόσαρκων φρούτων και μικρών λευκών
ανθέων.
A white wine with aromas of lime, white fruits and small white flowers.
Φιάλη / Bottle: 17.00€

Pinot Grigio Veneto

Ποικιλία:/ Grapes Variety: Pinot Grigio
Περιοχή: Λομβαρδίας, Ιταλία / Region: Lombardy, Italy
Ένα Ιταλικό κρασί με άρωμα φρέσκων φρούτων. Τα σταφύλλια συλέγονται από
ώριμους αμπελώνες στην περιοχή Pavia της Ιταλίας.
An Italian wine with aroma of fresh fruit. The grapes are harvested from mature
vineyards in the Pavia region of Italy.
Ποτήρι/Glass: 5.50€
Φιάλη / Bottle: 17.00€

Cavaliery Magnum

Ποικιλία:/ Grapes Variety: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Sangiovese
Περιοχή: Δράμα / Region: Drama
Ένα κρασί με ζουμερό, ώριμο συμπυκνωμένο φρούτο και πολύ έντονο βοτανικό
χαρακτήρα που θυμίζει μέντα και ευκάλυπτο
A wine with juicy, ripe concentrated fruit and very strong herbal character reminiscent of mint and eucalyptus
Φιάλη / Bottle: 60.00€

ΡΟΖΈ ΟΊΝΟΙ/ROSE WINES
Gio Veneto Rosate

Ποικιλία/ Grape variety: Merlot, Cabernet, Pinot Grigio
Περιοχή/ Region: Veneto (Italy)
Μέτριας έντασης κρασί με αρωματικά χαρακτηριστικά γλυκών μπαχαρικών και
κόκκινων φρούτων.
Medium volume wine with aromatic characteristics of sweet spices and red
fruits.
Ποτήρι / Glass: 5.00€
Φιάλη / Bottle: 16.00€

Lui de rose (Dry or Demi Sec)

Ποικιλία: Syrah / Grape variety: Syrah
Περιοχή: Κιλκίς / Region: Kilkis.
Λεπτή αρωματική γεύση με έντονη αίσθηση ανθέων δάσους.
Delicate aromatic flavor with a strong essence of forest flowers.
Ποτήρι / Glass: 5.00€
Φιάλη / Bottle: 16.00€

Άκρες Σκούρα / Akres Skoura

Ποικιλία: Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο/ Grape variety: Agiorgitiko, Moschofilero
Περιοχή: Πελοπόννησος / Region: Peloponnese
Ένα απλό καθημερινό κρασί με ζουμερά κόκκινα φρούτα και άρωμα ώριμων
κερασιών
A simple everyday wine with juicy red fruits and aroma of ripe cherries
Ποτήρι / Glass: 5.50€
Φιάλη / Bottle: 18.00€

Queen

Ποικιλία / Grape variety: Gewürztraminer & Syrah
Περιοχή: Δράμα / Region: Drama
Το ημίξηρο ροζέ Queen είναι ένας ολοκαίνουριος συνδυασμός από Syrah και
Gewurztraminer σε σομόν αποχρώσεις όλο φρεσκάδα και τσαχπινιά.
The semi-dry rosé Queen is a brand-new blend of Syrah and Gewurztraminer in
salmon shades throughout freshness and sauciness.
Ποτήρι / Glass: 5.50€
Φιάλη / Bottle: 18.00€

Κανένας / Kanenas

Ποικιλία: Syrah, Μαυρούδι / Grape variety: Syrah, Mavroudi
Περιοχή: Χαλκιδική / Region: Chalkidiki
Ροζέ κρασί με μεγάλο αρωματικό βάθος. Πολύπλοκο στη μύτη, αρκετά στιβαρό στο
στόμα.
Rose wine with great aromatic depth. Complex in the nose, mouth sufficiently robust in the palate.
Φιάλη / Bottle: 19.00€

Nikos Lazaridis Chateauu Rose Magnum

Ποικιλία: / Grape variety: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
Περιοχή: Δράμα / Region: Drama
Το Cabernet Sauvignon συναντά το Cabernet Franc σε ένα απολαυστίκοτατο και
εξωστρεφές ημίξηρο ροζέ κρασί με άφθονα αρώματα φρούτων
Cabernet Sauvignon meets Cabernet Franc in a delicious and extroverted semi-dry
rosé wine with plenty of fruit aromas
Φιάλη / Bottle: 50.00€

ΚΌΚΚΙΝΟΙ ΟΊΝΟΙ/ RED WINES
Alexandra Private Collection

Ποικιλία: Νεγκόσκα, Ξινόμαυρο, Merlot / Grape variety: Negoska, Xinomavro,
Merlot
Περιοχή: Κιλκίς / Region: Kilkis
Ο ερυθρός οίνος Alexandra Private Collection προέρχεται από έναν οικογενειακό
βιολογικό αμπελώνα στη Γουμένισσα, τα σταφύλια συλλέγονται με το χέρι και το
κρασί εμφιαλώνεται ειδικά για εμάς. Αυτό το ερυθρό κρασί έχει ένα ελαφρύ κόκκινο
χρώμα με ιώδεις ανταύγειες. Τα αρώματά του είναι ανθικά μαζί με αρώματα
κόκκινων φρούτων, γλυκιές νότες γιασεμιού και λευκό πιπέρι.
The Alexandra Private Collection white wine comes from a family organic vineyard in Goumenissa, grapes are handpicked, and the wine is specially bottled
for us. This red wine has a light red color with violet highlights. Its aromas are floral
with red fruit aromas, sweet jasmine notes and white pepper.
Ποτήρι / Glass: 5.00€
Φιάλη/Bottle: 15.00€

Αναμάρτητος / Anamartitos

Ποικιλία / Grape variety: Cabernet Sauvignon-Merlot
Περιοχή: Κιλκίς / Region: Kilkis
Η ζεύξη του Cabernet Sauvignon-Merlot προσδίδει ένα υπέροχο κρασί σε χρώμα
βασιλικής πορφύρας και ευωδιές άγριων φρούτων του δάσους με μεγάλη
γευστική διάρκεια.
The coupling of Cabernet Sauvignon-Merlot gives a beautiful wine in royal purple color and aromas of wild berries with great taste throughout.
Φιάλη / Bottle: 17.00€

Nero D’ Avola

Ποικιλία / Grape variety: Nero D’Avola (Italy)
Περιοχή / Region: Sicily
Η πλούσια γεύση του Nero d’Avola, η δροσερή οξύτητά του και τα φρουτώδη
αρώματα έγιναν ξαφνικά ένα στυλ που πολλοί θα το ήθελαν, αλλά μόνο οι Σικελοί
το κατάφεραν.
The rich taste of Nero d’Avola, the refreshing acidity and fruity aromas suddenly
became a style that many would like, but only the Sicilians succeeded.
Ποτήρι / Glass: 5.00€
Φιάλη / Bottle: 16.00€

Mosaic

Ποικιλία: Ξινόμαυρο, Merlot, Cabernet Sauvignon / Grape variety: Xinomavro,
Merlot, Cabernet Sauvignon
Περιοχή: Γουμένισσα / Region: Goumenissa
Στο άρωμά του, που είναι σύνθετο, κυριαρχούν τα μικρά κόκκινα φρούτα όπως
το βατόμουρο και το κεράσι, που συμπληρώνονται με αρώματα μπαχαρικών,
ντομάτας, ελιάς και βανίλιας.
It’s dominated by small red fruits like raspberry and cherry, complemented with
spices, tomato, olive, and vanilla.
Ποτήρι / Glass: 5.00€
Φιάλη / Bottle: 16.00€

Παράγκα / Paraga

Ποικιλία: Merlot, Syrah / Grape variety: Merlot, Syrah
Περιοχή: Νάουσα / Region: Naousa
Ευγενές ερυθρό σύντομης κατανάλωσης από το Κτήμα Κυρ-Γιάννη.
Noble red short consumption of the Kir-Yianni.
Ποτήρι/Glass: 5.50€
Φιάλη/Bottle: 18.00€

Ρήγα Κούπα / Riga Koupa

Ποικιλία: Ξινόμαυρο, Merlot / Grape variety: Xinomavro, Merlot
Περιοχή: Καβάλα / Region: Kavala
Ο Ρήγας Κούπα είναι εξαιρετικό κρασί και κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη
γουλιά. Ένα ευχάριστο και γεμάτο φρεσκάδα blend του Merlot με το Ξινόμαυρο
Rigas Koupa is an excellent wine and wins the impressions from the first sip. A pleasant and full of freshness blend of Merlot with Xinomavro
Ποτήρι/Glass: 5.00€
Φιάλη/Bottle: 16.00€

Πύλη /Pyli

Ποικιλία / Grape variety: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
Περιοχή: Δράμα / Region: Drama
Αρώματα μικρών φρούτων του δάσους με νότες μαύρης σταφίδας, δάφνης και
μπαχαρικών.
Aromas of small forest fruits, hints of black currant, bay leaf and spices.
Φιάλη / Bottle: 19.00€

ΟΠΑΠ Γουμένισσα / OPAP Goumenissa

Περιοχή: Γουμένισσα / Region: Goumenissa
Ποικιλία: Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα / Grape variety: Xinomavro, Negoska
Ένα γεμάτο, πλούσιο κρασί με έντονο κόκκινο χρώμα, με ελαφρά κεραμιδί
ανταύγειες.
A full, rich wine with intense red color, with light brick hues
Φιάλη / Bottle: 23.00€

Άκρες Ερυθρό / Akres Red Wine

Ποικιλία: Cabernet Sauvignion, Αγιωργίτικο / Grape variety: Cabernet Sauvignion, Agiorgitiko
Περιοχή: Πελοπόννησος / Region: Peloponnese
Φρέσκο, κομψό ξηρό ερυθρό κρασί με αρώματα από μαύρα κεράσια, δαμάσκηνα,
βατόμουρα και βότανα.
Fresh, elegant dry red wine with aromas of black cherries, plums, blueberries and
herbs.
Ποτήρι/Glass: 5.50€
Φιάλη/Bottle: 18.00€

Fleva Syrah Magnum

Ποικιλία: / Grape variety: Syrah
Περιοχή: Πελοπόννησος / Region: Peloponnese
Ένα ερυθρό κρασί από την δημοφιλή ποικιλία Syrah. Πικάντικο, με πολύπλοκα και
έντονα πιπεράτα αρώματα μπαχαρικών, με μακρά επίγευση.
A red wine from the popular Syrah variety. Spicy, with complex and intense peppery aromas of spices, with a long aftertaste
Φιάλη/Bottle: 72.00€

ΣΑΜΠΆΝΙΕΣ & ΑΦΡΏΔΗ ΟΊΝΟΙ /
CHAMPAGNE & SPARKLING WINE
Moscato D’Asti

Ένα πολύ αξιόλογο Moscato d’Asti που αποτυπώνει τέλεια την ομορφιά της ποικιλίας
και του ιδιαίτερου στυλ της δημοφιλούς Ιταλικής ζώνης.
A very remarkable Moscato d’Asti that captures perfectly the beauty of diversity
and the particular style of popular Italian area.
Ποτήρι / Glass: 5.50€
Φιάλη / Bottle: 19.00€

Cair Brut

Πλούσιες, λεπτές φυσαλίδες που παρασύρουν στο χορό τους αρώματα βερίκοκου
και φρεσκοψημένου brioche, πολύ ισορροπημένο στόμα με σωστές δόσεις φρούτου,
οξύτητας και αλκοόλ.
Rich, fine bubbles that drift at the dance apricot aromas and freshly baked brioche,
very balanced mouth with correct doses of fruit, acidity and alcohol.
Φιάλη / Bottle: 22.00€

Prosecco Matiu

Φίνο αφρώδες κρασί με ευγένεια και φρεσκάδα που το καθιστούν μοναδικό.
Fine sparkling wine with courtesy and freshness that make it unique.
Ποτήρι / Glass: 6.00€
Φιάλη / Bottle: 23.00€

Παράγκα Λευκό Sparkling / Paraga White Sparkling
Φιάλη/Bottle: 21.00€

Ακακίες Sparkling / Akakies Sparkling
Φιάλη/Bottle: 24.00€

Moet & Chandon

Ίσως η πιο αναγνωρίσιμη ετικέτα Σαμπάνιας στον κόσμο, και όχι τυχαία.
Perhaps the most recognizable label Champagne in the world, and
not accidentally.
Φιάλη / Bottle: 90.00€

Dom Pérignon

Αριστοκρατική Σαμπάνια που αποπνέει πολυτέλεια και φινέτσα με την πρώτη κιόλας
γουλιά.
Prestigious Champagne exudes luxury and elegance with the very first sip.
Φιάλη / Bottle: 280.00€

ΟΎΖΟ – ΤΣΊΠΟΥΡΟ / OUZO - TSIPOURO
Ούζο Πλωμάρι / Ouzo Plomari 200ml

Ευωδιαστό και φίνο, πλημμυρίζει μύτη και ουρανίσκο με τα ανισούχα του αρώματα,
κι έχει ισορροπημένο στόμα με ελεγχόμενη γλύκα, κι αρωματική επίγευση.
Fragrant and refined, it fills the nose and palate with its unmistakable aromas, and
has a balanced mouth with controlled sweetness and an aromatic aftertaste.
Φιάλη/Bottle: 5.00€

Ούζο Τσάνταλη / Ouzo Tsantali 200ml

Τα μυστικά της ποιότητάς του είναι η οικογενειακή παραδοσιακή συνταγή, η
πολύ καλή ποιότητα των πρώτων υλών και η αυστηρή επιλογή της «καρδιάς» της
απόσταξης.
The secrets of its quality are the traditional family recipe, the very good quality of
the raw materials and the strict choice of the “heart” of the distillation.
Φιάλη/Bottle: 5.00€

Τσίπουρο Μπαμπατζίμ με γλυκάνισο /
Tsipouro Babatzim with anise 200ml

Ένα φροντισμένο τσίπουρο, με χαρακτηριστική αρωματική ένταση, με στρωμένη
γεύση, πικάντικο, δροσερό κι αρωματικό.
A well-cared tsipouro, with a characteristic aromatic intensity, with a layered
taste, spicy, cool and aromatic.
Φιάλη/Bottle: 6.00€

Τσίπουρο Μπαμπατζίμ χωρίς γλυκάνισο /
Tsipouro Babatzim without anise 200ml

Ένα κρυστάλλινο απόσταγμα με διακριτικό φρούτο και μεστή, αρρενωπή γεύση.
Είναι δυνατό και γλυκό, καλοδουλεμένο με ρουστίκ χροιά.
A crystal distillate with a discreet fruit and a pungent, masculine taste. It’s strong
and sweet, elegant with rustic hues.
Φιάλη/Bottle: 6.00€

Τσίπουρο Δεκαράκι χωρίς γλυκάνισο /
Tsipouro Dekaraki without anise 200ml

Καθαρό, κρυστάλλινο, άχρωμο με πυκνά δάκρυα που κατεβαίνουν με μέτρια
ταχύτητα. Απόσταγμα ισορροπημένο, πολύπλοκο, με μακρά επίγευση.
Pure, crystalline, colorless with dense tears descending at moderate speed. Distilled balanced, complicated, long aftertaste.
Φιάλη/Bottle: 6.00€

ΡΕΤΣΊΝΑ / RETSINA
Ρετσίνα Κεχριμπάρι /
Retsina Kechribari 500ml

6.50€

ΜΠΎΡΕΣ / BEERS
Draft Fix 300ml
Draft Fix 500ml
Mythos 330ml
Mythos radler 330ml
Schneider Weisse
Corona 330ml

3.00€
4.20€
3.70 €
3.80 €
5.00€
4.60 €

ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΜΠΎΡΕΣ / GREEK BEERS
Septem Monday’s Pilsner 330ml
Septem Friday’s Pale Ale 330ml
Marmita Stout 330ml
Vergina Dark 330ml
Vergina Lager 330ml
Vergina Porfira Lager 330ml
EZA Lager 330ml
Kaiser 330ml

5.50€
6.00€
5.50€
4.00€
3.50€
4.00€
4.00€
4.20€

ΜΠΥΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ / NON ALCOHOLIC BEER
Mythos 0% 330ml
Buckler 0% 330ml

3.00€
3.70€

ΧΩΝΕΥΤΙΚΆ / DIGESTIVES
Fernet Branca
Jägermeister
Underberg
Grappa
Limoncello
Mastiha Chios

6.60€
6.60€
3.60€
5.20€
6.60€
6.60€

ΖΕΣΤΆ ΡΟΦΉΜΑΤΑ / HOT COFFEE
Eλληνικός / Greek coffee
Διπλός Ελληνικός / Double Greek coffee
Στιγμιαίος Νες Καφέ / Instant Nescafe
Εσπρέσο / Espresso
Διπλός Εσπρέσο / Double Espresso
Καπουτσίνο / Cappuccino
Λάτε / Caffe Latte

3.10€
4.10€
3.40€
3.40€
4.40€
4.10€
4.40€

ΚΡΎΑ ΡΟΦΉΜΑΤΑ / COLD COFFEE
Νες καφέ φραπέ / Nescafe frappe
Φρέντο Εσπρέσο / Freddo Espresso
Φρέντο Καπουτσίνο / Freddo Cappuccino

Όλοι οι καφέδες διατίθενται και σε decafeine
All coffees are available in decafeine
Alle Kaffees sind auch entkoffeiniert verfügbar

3.40€
3.40€
4.10€

ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΑ ΝΕΡΆ / MINERAL WATERS
Εμφιαλωμένο νερό / Mineral water 1 lt
Ανθρακούχο νερό / Sparkling water 0.75 lt

1.40€
3.20€

ΧΥΜΟΊ / JUICE
Πορτοκάλι, Ανανάς, Μπανάνα, Μήλο,
Βύσσινο, Ροδάκινο, Λεμόνι, Φράουλα
Orange, Pineapple, Banana, Apple, Sour
Cherry, Peach, Lemon, Strawberry

3.20€

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι / Fresh Orange juice

4.60€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ / SOFT DRINKS
Κόκα-κόλα, λάιτ, ζέρο / Coca-Cola, light, zero
Σόδα / Soda
Τόνικ / Tonic
Γκαζόζα / Sprite
Πορτοκαλάδα / Orange soda
Λεμονάδα / Lemon soda
Μήλο με ανθρακικό / Apple soda
Κεράσι με ανθρακικό / Cherry soda
Κρύο τσάι / Iced tea

2.60€
2.60€
2.60€
2.60€
2.60€
2.60€
2.60€
2.60€
2.60€

