
Signature cocktail 
NOPAL CACTUS (11€) 

Τεκίλα Mescal με λικέρ φραγκοσυκόμελο, πουρές φραγκόσυκο, χυμός λεμονιού, σιρόπι Αγαύης, κρέμα 
βαλσαμικού σύκου, μαύρο κύμινο , πιπέρι Χαβάης. 

 
Tequila Mescal, Liqueur Prickly pear honey liqueur, prickly pear purée, Lemon juice, Agave Syrup, crème de fique, Black 

cumin, Hawaiian pepper bitters 

DÉJÀ SENTI (9€) 
Vodka Finlandia με liqueur κίτρου αρωματισμένο με βανίλια, χυμός λεμονιού, πουρές περγαμόντο, σιρόπι 

βανίλιας με κάρδαμο, φύλλα φασκόμηλου 

Vodka Finlandia, Vanilla Citrus Liqueur, lemon Juice, Pergamonto purée, vanilla-Cardamomum syrup, sages leaves 

TIKI INSPIRATION (11€) 
Λευκό ρούμι Μαρτινίκας Clement Agricole , Maraschino λικέρ, γλυκόπικρο Amaro Averna , μαρμελάδα 

κυδωνιού , πουρές βερίκοκο ποικιλίας Bergeron , χυμός μοσχολέμονο , φύλλα δυόσμου , μπαχάρι  

Clement Αgricole blanco rum, Maraschino, Averna Amaro, Jam Quince, Bergeron Apricot purée, lime juice, mint leaves, 
Jamaica pepper 

CRYSTAL BEAM (10€) 
Beefeater gin, Noilly prat βερμούτ, liqueur λεμονιού με αρώματα λουίζας, χυμός λεμονιού, φύλλα λουίζας, 

σιρόπι μελιού. 

Beefeater Gin, Noilly prat dry Vermouth, Libera Avantes liqueur, lemon juice, lemon verbena leaves, honey syrup 

3 STARS (11€) 
Plantation λευκό ρούμι 3 νησιών, Botran παλαιωμένο ρούμι 8 χρονών, liqueur βοτάνων με πλούσια αρώματα 

εσπεριδοειδών και μπαχαρικών, πουρές γκουάβας, χυμός πορτοκαλιού, σιρόπι κανέλας με τόνκα. 

Plantation 3 stars blanc rum, Βοtran reserve 8 rum, botanic liqueur, guava purée, orange juice, cinnamon - Tonka syrup. 

SOUR CHERRY (10€) 
Finlandia Vodka, liqueur κερασιού, ισπανική ποικιλία κρασιού Sherry Pedro Ximénez, χυμός μοσχολέμονου, 

φύλλα μέντας, μαρμελάδα βύσσινο 

Finlandia Vodka, Heering Cherry liqueur, Sherry Pedro Ximénez, lime juice, mint leaves, sour cherry jam 

BE THE FIRST (9€) 
Beefeater gin, liqueur μανταρινιού, χυμός λεμονιού, γεύση και αρώματα αγγουριού, φύλλα βασιλικού, μέλι 

ευκαλύπτου, bitter λεμονιού 

Beefeater gin, Tetteris tangerine liqueur, lemon juice, cucumber, basil leaves, honey eucalyptus, lemon bitters 

MAI TAI EXPERIENCE (10€) 
Plantation λευκό ρούμι 3 νησιών, Chairman’s μαύρο ρούμι με μπαχαρικά και καραμελωμένος καβουρδισμένος 
& μαριναρισμένος ανανάς, φρέσκος χυμός ανανά, χυμός λεμονιού, σιρόπι πικραμύγδαλο, bitter πορτοκαλιού, 

μοσχοκάρυδο 

Plantation 3-star rum, Chairman’s spiced rum, fresh pineapple juice, lemon juice, orgeat syrup, caramel roasted and 
marinated pineapple, orange bitters, nutmeg 

LA SERPIENTE (10€) 
Tequila λευκή 8, liqueur εσπεριδοειδών, φρέσκος χυμός πιταχάγιας, πουρές πεπονιού χυμός πορτοκαλιού, 

μέλι λυγαριάς, σπόροι γαρύφαλλο  

Tequila Blanco 8, triple sec liqueur, fresh dragon fruit juice, purée melon, orange juice, honey Agnus cactus syrup, Clavos 
de olor 

COCKTAIL OF THE DAY (10€) 

Μπορείτε να ρωτήσετε τους bartenders και τους σερβιτόρους μας για το cocktail έκπληξη της ημέρας. 

You can ask our bartenders and service about the surprise cocktail of the day.
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