
COCKTAIL
MENU



ΣΠΡΙΤΣ ΙΤ HARD  8.00.00

SIGNATURE COCKTAILS  10 .00.00

Bungee Jumping
Φρούτα του πάθους με υπέροχα βερίκοκα και 

λουλούδια από τις Άλπεις. 
Συνδυάζονται υπέροχα με δροσερές μπουρμπουλήθρες 

και νότες πικάντικης πιπεριάς.

Disco Latino
Φρούτα του δάσους και ζωηρές νότες από 

τσιχλόφουσκα πλαισιώνουν λευκή, πιπεράτη τεκίλα 
σε ένα κοκτέιλ αποκάλυψη!

Caribbean Spritz
Μια τροπική εκδοχή του πασίγνωστου κοκτέιλ με ανανά 
και καρύδες από την Καραϊβική, του οποίου οι γεύσεις 

και τα αρώματα εκρήγνυνται από φίνο prosecco.

Bonita Vista
Γεμάτο σε γεύση ρούμι από Trinidad, Barbados και 

Jamaica μαζί με ολόφρεσκο ανανά και βανίλια 
Μαδαγασκάρης και ολόφρεσκο μοσχολέμονο.

Red Donkey
Δροσερό και ντελικάτο, έτοιμο να συνοδεύσει 

οποιοδήποτε γεύμα. Γλυκόπικρα εσπεριδοειδή με νότες 
από φράουλες, φασκόμηλο, θυμάρι και δενδρολίβανο.

Green Julep
Βανίλια, καραμέλα, φουντούκι αλλά και τροπικά φρούτα 
από Ιρλανδικό ουίσκι, συνδυάζονται αριστουργηματικά 

με μυρωδάτο δυόσμο και φρέσκο πράσινο μήλο.

Wonderland
Ποτέ ξανά πεπόνι, πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ δεν 

είχαν συνδυαστεί τόσο αρμονικά με νότες καπνού και 
βανίλιας καθώς και μπουρμπουλήθρες από κεράσια.

White Choco Negroni
Όχι δεν είναι κάτι άλλο από όσα φαντάζεσαι. Ένα 

κλασικό Negroni, γλυκό και συνάμα πικρό, μπαχαρώδες 
και θελκτικό με αξεπέραστη λευκή σοκολάτα.

Malena
Υπέροχη κρέμα κερασιού με γλυκόπικρα στοιχεία 

αμυγδάλου απογειώνουν ένα «ταπεινό» και ολόφρεσκο 
χυμό πορτοκαλιού και μοσχολέμονου.

Notting Hil l  market
Τζιν, βασιλικός και ολόφρεσκος ανανάς σε μια ανάμειξη 

που θα σε ταξιδέψει χωρίς δεύτερη σκέψη στους 
δρόμους της πολύβουης λαϊκής αγοράς του Portobello.

Manzana Verde highball
Πώς μπορεί το πασίγνωστο apple martini να αναθεωρήσει 
την ύπαρξή του και να γίνει πιο παιχνιδιάρικο και δροσερό; 

Η απάντηση στο ποτήρι σας!

Velvet Glove
Χτύπημα με το γάντι και δη μεταξένιο. Κόκκινα μούρα, φράουλες και 

πιπεράτες νότες από ραβέντι μετουσιώνουν την απαλή γεύση της 
βότκας σε ένα «εκρηκτικό» μείγμα.

Bloody Awesome Mary
Όπως ακριβώς λέει το όνομά του. Ένα φοβερό bloody mary. Εσύ 
πρέπει μόνο να επιλέξεις το πόσο καυτερό να είναι και αν θα το 

φτιάξουμε με τζιν ή βότκα. 
Άσε τα υπόλοιπα στη μητέρα Φύση. Και σε εμάς!

Be the Flame
Μια τροπικά πειραγμένη παραλλαγή του υπεραγαπημένου Mai Tai, 

με ρούμια από τη Jamaica και το Trinidad. Πίνεται με ΠΑΘΟΣ!

επιμελεια Αλεξανδρου Σουρμπάτη


