


TACOS
σιγοµαγειρεµένο αρνί «φρικασέ», αφρός αυγολέµονο, άνηθος

TACOS
τόνος, guacamole, chilli, shallot 
 
TACOS
korean style µπούτι κοτόπουλο, chipotle mayo, σιρόπι σφενδάµου, 
σιναπόσπορος 

TACOS
µπακαλιάρος, µελάνι σουπιάς, σκορδαλιά µαύρου σκόρδου, αµύγδαλο 

5.50

6.50

5.50

6.50

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
gazpacho παντζάρι, κράκερ φουντούκι, γκερεµέζι 
µε στάχτη, σπανάκι, φρέσκιες φράουλες 

BURRATA
ψητές βανίλιες, ρόκα, καρύδια, πίκλα φινόκιο

ΡΑΒΙΟΛΙ
καπνιστό χέλι, confit κρόκος, πεκορίνο, µάραθος

ΜΕ∆ΟΥΛΙ
καραβίδες, αγριοράπανο, προζυµένιο ψωµί, chimichuri

ΤΡΑΧΑΝΑΣ
καραβίδες, βούτυρο βανίλιας, confit ντοµάτα

11.00

12.00

14.00

13.00

18.00

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 
6 διαφορετικά είδη ντοµάτας, σταµνοτύρι, 
καπνιστό dressing ντοµάτας, κρίταµος

ΣΟΛΟΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕ
ponzu passion, wasabi, µαγιονέζα άνηθου, φιλέτα εσπεριδοειδών

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΤΑΤΑΚΙ 
dashi µανιτάρι, µαγιονέζα τρούφας, φρέσκια τρούφα

ΣΥΚΩΤΙ YAKITORI
ψητά πράσα, γλάσο βαλσάµικο - πορτοκάλι, πουρές γλυκοπατάτας

ΠΑΠΙΑ
πουρές καρότο - τζίντζερ, hoisin sauce, 5-spices
 

11.00

13.00

14.00

12.00

18.00

FLATBREAD
gorgonzola, taleggio, µαρµελάδα παντζάρι, θυµάρι

SHORT RIB
σάλτσα καφέ, πουρές παστινάκι, chips παστινάκι, κόκκινα φρούτα

ΤΟΝΟΣ
ροβίτσα, ταραµάς, κρέµα άγριων χόρτων, confit lime

ΚΑΛΑΜΑΡΙ
gnocchi πατάτας, φρέσκος αρακάς, κουσκούς λαχανικών, bonito

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ IBERICO
καπνιστή µελιτζάνα, σάλτσα visanto - yuzu

11.00

24.00

18.00

16.00

25.00

ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 
φουντούκι & κάσιους crumble, γιαούρτι, αφρός lime, 
sorbet ροδάκινο, κοµπόστα ροδάκινο

ΦΥΣΤΙΚΙ
sablè φυστίκι, λευκή σοκολάτα, rose water cremeux, 
sorbet βατόµουρο, πραλίνα φυστικιού, gel βατόµουρο

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
dulcey κρέµα, passion fruit, cremeux σοκολάτα, 
sorbet µάνγκο, χώµα σοκολάτας

9.00

10.00

11.00





TACOS
slow cooked lamb “frikase”, “avgolemono” espuma, dill

TACOS
tuna, guacamole, chilli, shallot
 
TACOS
korean style chicken, chipotle mayo, maple syrup, 
pickled mustard seeds

TACOS
cod, black garlic “skordalia”, cuttlefish ink, almond

BEETROOTS 
beetroot gazpacho, hazelnut cracker, goat cheese, 
spinach, strawberry 

BURRATA
baked plums, rocket, walnut, pickled fennel

RAVIOLI
smoked eel, yolk confit, pecorino, fennel 

BONE MARROW
crayfish, horseradish, sourdough bread, chimichuri 

TRAHANAS 
crayfish, vanilla butter, tomato confit

TOMATOES
6 different tomato varieties, sheep's milk cheese, 
smoked tomato dressing, “kritamos”

SALMON MARINE
ponzu passion, wasabi, dill mayo, citrus fruits 

BEEF TATAKI
mushroom dashi, truffle mayo, fresh truffle

LIVER YAKITORI
roast leek, balsamic - orange glaze, sweet potato purée

DUCK BREAST
carrot - ginger purée, hoisin jus, 5-spices 

FLATBREAD
gorgonzola, taleggio, beetroot jam, thyme

SHORT RIB
coffee jus, parsnip purée, parsnip chips, red berries

TUNA 
mung bean, “tarama”, verde cream, lime confit

CALAMARI
potato gnocchi, fresh green peas, vegetable couscous, bonito 

IBERICO PORK CHOP
smoked eggplant, visanto - yuzu jus 

PEACH
hazelnut & cashew crumble, yogurt, lime foam, 
peach sorbet, peach compote

PISTACHIO
pistachio sablè, white chocolate, rose water cremeux, 
raspberry sorbet, pistachio praline, raspberry gel 

DAISY
dulcey cream, passion fruit, chocolate cremeux, 
mango sorbet, choco soil

5.50

6.50

5.50

6.50

11.00

12.00

14.00

13.00

18.00

11.00

13.00

14.00

12.00

18.00

11.00

24.00

18.00

16.00

25.00

9.00

10.00

11.00



*Eπιµέλεια λίστας και κείµενα ∆ηµήτρης Κούµανης, heteroclito bar a vin

ΖΙΤΣΑ BRUT Ζίτσα, Ιωάννινα - Ζοίνος / Ντεµπίνα / NV
Ξηρό, ελαφρά αρωµατικό ηµιαφρώδες, από το ψυχρό κλίµα της Ηπείρου. 

ΒΑΡ∆ΕΑ AMBER Πλατύστοµα, Λευκάδα - Σύφλογο / Βαρδέα / 2019
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Πορτοκαλί (orange, amber ή skin contact) ονοµάζονται τα κρασιά, που προέρχονται αποκλειστικά 
από λευκές ποικιλίες σταφυλιών, τα οποία ζυµώνουν µε τη παρουσία στεµφύλων. 
Βαρδέα είναι µια σπάνια ποικιλία της Λευκάδας µε δροσιστική οξύτητα.

CALCARIUS ORANGE NU LITR (1lt) Puglia, Ιταλία - Valentina Passalacqua / Falanghina / NV
Η ποικιλία της νοτίου Ιταλίας Falanghina, πιθανότατα έχει ελληνική προέλευση. 
Το Calcarius (στη χαρακτηριστική φιάλη ενός λίτρου) είναι ένα από τα πιο διάσηµα κρασιά παγκοσµίως, 
σε αυτή την κατηγορία. Χαµηλόβαθµο, ανέµελο, χυµώδες.

5.00 22.00

125ml 750ml

6.50

-

26.00

38.00

150ml 750ml

ΡΙΖΩΜΑ Κερατέα, Αττική - Οινοποιείο Πρίφτη / Σαββατιανό / 2019
Η εµβληµατική ποικιλία του αττικού αµπελώνα, µε σύγχρονο πρόσωπο. Μαλακό και ευχάριστο.

BLΑΝC DE GRIS Μαντινεία, Αρκαδία - Κτήµα Τσέλεπου / Μοσχοφίλερο / 2019
∆ροσιστικό Μοσχοφίλερο, από τα χέρια του χαρισµατικού Γιάννη Τσέλεπου. 
Πλούσιος αρωµατικός χαρακτήρας µε κυρίαρχο το λουκούµι τριαντάφυλλο, ιντριγκαδόρικη οξύτητα.

ΡΟΜΠΟΛΑ ΣΑΡΡΗ Άβυθος, Κεφαλονιά - Παναγιώτης Σαρρής / Ροµπόλα / 2020
Προϊόν ήπιας οινοποίησης, µε ελάχιστα θειώδη
Η αυστηρή Ροµπόλα, από τις πλαγιές του Αίνου, βρήκε το κοινό της. 
Αρώµατα εσπεριδοειδών και πράσινου µήλου, µε νότες τσακµακόπετρας. Υψηλή οξύτητα.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Άβδηρα, Ξάνθη - Ανατολικοί Αµπελώνες / Μαλαγουζιά / 2019
Προϊόν ήπιας οινοποίησης, µε ελάχιστα θειώδη
Το success story των ελληνικών λευκών -η Μαλαγουζιά- όπως δεν την έχετε γευτεί ποτέ µέχρι σήµερα. 
Αρωµατικός πλούτος, γεµάτο σώµα, περίτεχνη γεύση, επίµονη επίγευση. 
Έρωτας από την πρώτη γουλιά!

ΡΕΤΣΙΝΑ NATURE AMPHORA Άνω ∆ιακοπτό, Αχαΐα - Οινοποιείο Τετράµυθος / Ροδίτης / 2020
Προϊόν ήπιας οινοποίησης, µε ελάχιστα θειώδη
Η απενοχοποίηση της Ρετσίνας ξεκίνησε, όταν φηµισµένα εστιατόρια στη Γαλλία, τη συµπεριέλαβαν στη λίστα τους. 
Με τη νέας εποχής πρόταση, από τις πλαγιές της ορεινής Αιγιαλείας, θα διευρύνετε τους οινικούς σας ορίζοντες.

CUVΕE MONSIGNORI Επισκοπή Γωνιάς, Σαντορίνη - Κτήµα Αργυρού / Ασύρτικο / 2017
Τα ηφαιστειακά πετρώµατα και τα ανεµοδαρµένα αµπέλια της Σαντορίνης, κάνουν τα κρασιά της 
αξεπέραστα, µε τη χαρακτηριστική αιχµηρή οξύτητα. Το Ασύρτικο Cuvée Monsignori από αιωνόβια κλήµατα, 
είναι αντιπροσωπευτικό της φήµης του νησιού και προσφέρει δυνατές οινικές συγκινήσεις.

MACON-BUSSIERES “LES MONTBRISONS” Bourgogne, Γαλλία - 
Domaine Jaques Saumaise / Chardonnay / 2018 
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Η Βουργουνδία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στον θαυµαστό κόσµο του κρασιού. 
Άλλωστε από την ποικιλία Chardonnay, παράγονται τα κορυφαία λευκά κρασιά στον πλανήτη. 
Πλούσιο σώµα, γενναιόδωρο στόµα, επίγευση µε νεύρο και διάρκεια.

TOURAINE Val de Loire, Γαλλία - Domaine Pierre-Olivier Bonhomme / Sauvignon Blanc / 2019
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Η διάσηµη λευκή ποικιλία από την κοιλάδα του Λίγηρα, διακρίνεται για τις φυτικές νότες
και την τονισµένη οξύτητα. Μέτριο σώµα, ελαφριά γεύση και παιχνιδιάρικο τελείωµα.

GEWURTZTRAMINER TRADITION Alcace, Γαλλία - Emile Beyer / Gewürztraminer / 2018
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Αρωµατική πανδαισία από την Αλσατία, µε κυρίαρχα βερίκοκο, πεπόνι, τροπικά φρούτα και νότες µελιού. 
Ο ηµίξηρος χαρακτήρας του, συνδυάζεται αρµονικά, µε πικάντικες γεύσεις.

4.50

6.00

7.00

7.50

5.00

-

-

-

8.00

17.00

24.00

29.00

29.00

19.00

59.00

39.00

36.00

32.00

150ml 750ml



ROSEUS Άγιος ∆ηµήτριος, Λήµνος - Οινοποιείο Γκάραλη / Μοσχάτο Αλεξανδρείας - Ληµνιό / 2020
Απαλό ροζέ από την αµπελόεσσα Λήµνο, µε όµορφα αρώµατα από το Μοσχάτο και νεύρο από το Ληµνιό.

PETITE FLEUR Μποζαΐτικα, Αχαΐα - Οινοποιία Παρπαρούση / Σιδερίτης / 2020
Σε εποχές που τα ανοιχτόχρωµα ροζέ ήταν άγνωστα στην ελληνική αγορά, 
ο ταλαντούχος Θανάσης Παρπαρούσης τόλµησε, µε το φινετσάτο Petite Fleur. Αξεπέραστη κλασική αξία!

ROSΕ DE XINOMAVRO Τρίλοφο Νάουσας, Ηµαθία - Αµπελώνες Θυµιόπουλου / Ξινόµαυρο / 2019 
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Γαστρονοµικό ροζέ από τον Αποστόλη Θυµιόπουλο, που απολαµβάνει µεγάλης αποδοχής, σε Γαλλία, 
Καναδά και Αµερική. Αρώµατα φράουλας και confit ντοµάτας, υψηλή οξύτητα.

POMPONETTE Provence, Γαλλία - Domaine Sulauze / Grenache Noir, Syrah, Mourvedre, Cinsault / 2020
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Τα ροζέ Προβηγκίας αποκτούν ολοένα και περισσότερους φίλους. Το Pomponette έχει αρωµατική 
φρεσκάδα κόκκινων φρούτων και κίτρου, µε ορυκτές νότες.

5.00

6.00

7.00

-

20.00

24.00

28.00

38.00

150ml 750ml

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ Χαλκιά Νεµέα, Κορινθία - Οινοποιείο Χαλκιά / Αγιωργίτικο / 2019
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Ζουµερό ερυθρό, µε εκρηκτικά φρουτώδη αρώµατα. Πίνεται ελαφρά δροσερό και είναι ο ορισµός του funky wine.

ΟΙΝΑΡΙ Μποζαΐτικα, Αχαΐα - Οινοποιία Παρπαρούση / Αγιωργίτικο - Μαυροδάφνη / 2016
Όταν το φρουτώδες Αγιωργίτικο συναντά τη βοτανική Μαυροδάφνη, σε γαλλικά δρύινα βαρέλια,
το αποτέλεσµα είναι υπέροχο. Βελούδινο και γεµάτο ερυθρό.

ΝΑΟΥΣΑ NATURE Φυτιά & Τρίλοφο Νάουσας, Ηµαθία - Oenos Nature / Ξινόµαυρο / 2018 
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Το Ξινόµαυρο είναι η πιο σηµαντική ελληνική ερυθρή ποικιλία. Με την πάροδο του χρόνου,
ο στιβαρός χαρακτήρας του µαλακώνει, ενώ εκπλήσσει η αρωµατική και γευστική πολυπλοκότητα. 
Κόκκινα φρούτα, ντοµάτα, βιολέτα, µπαχάρια, αισθητές τανίνες, υψηλή οξύτητα.

ΑΡΑΛΕ Πηγή Ευδήλου, Ικαρία - Οινοποιϊα Καρίµαλη / Φωκιανό - Κούντουρο (Μανδηλαριά) / 2017
Προϊόν ήπιας οινοποίησης µε ελάχιστα θειώδη
Ο µύθος θέλει, ο θεός ∆ιόνυσος να γεννήθηκε στην Ικαρία. Από εκεί άλλωστε προέρχεται 
ο ξακουστός Πράµνειος Οίνος, µε αναφορές από τον Πλάτωνα, ∆ηµοσθένη και Αριστοφάνη. 
Το Αραλέ είναι ένα υψηλόβαθµο, ρουστίκ ερυθρό, µε γεµάτο σώµα και πλούσια γεύση.

KHAYAM COTES DU RHONE Vallée du Rhône, Γαλλία - Mas de Libian / Grenache - Mourvèdre - Syrah / 2018
Προϊόν ήπιας οινοποίησης, µε ελάχιστα θειώδη
Η αµπελοκαλλιέργεια στην κοιλάδα του Ροδανού, ξεκίνησε µε την έλευση 
των Ελλήνων τον 4ο αιώνα π.Χ και απέκτησε φήµη από τους Ρωµαίους. 
Το κλασικό χαρµάνι των ερυθρών ποικιλιών (GMS), δίνει κρασιά µε πικάντικο και σαγηνευτικό χαρακτήρα.

CHIANTI PODERE GAMBA Chianti Toscana, Ιταλία - 
Azienda Agricola San Ferdinando / Sangiovese - Pugnitello / 2016
Προϊόν ήπιας οινοποίησης, µε ελάχιστα θειώδη
Από την όµορφη Τοσκάνη µε τους δαντελωτούς λόφους, ένα βελούδινο ερυθρό, µε αρώµατα µαύρων φρούτων, 
γλυκόριζας και µπαχαρένιο τελείωµα. ∆ιαχρονική ιταλική φινέτσα.

5.00

6.00

7.00

6.50

-

-

20.00

24.00

28.00

26.00

38.00

33.00

150ml 750ml

VINSANTO Σαντορίνη - Santo Wines / Ασύρτικο / Αηδάνι
Σύνθετο αρωµατικό µπουκέτο από γλυκά µπαχαρικά όπως κανέλα και γαρίφαλα µέχρι αποξηραµένα φρούτα, 
όπως βερίκοκα και σταφίδες. Γεµάτο σώµα, µε µια χαρακτηριστική δροσιστική οξύτητα 
που εξισορροπεί απόλυτα τη γλυκύτητα.

ANTHEMIS Σάµος - ΕΟΣ Σάµου / Μοσχάτο
Η θαυµάσια ισορροπία του Anthemis κατορθώνει να διατηρεί σχεδόν ανέπαφη την πρωτογενή φρεσκάδα 
και τα ευγενή αρώµατα του µοσχάτου µε τα τριτογενή αρώµατα της παλαίωσης να αναδεικνύονται 
και να συνδυάζονται µοναδικά µε εκείνα των αποξηραµένων φρούτων, καπνού και σοκολάτας 
που δίνουν ένα πραγµατικά «ξεχωριστό» κρασί.

EMILIA ΛΙΑΣΤΟΣ Ηράκλειο, Κρήτη - Κτήµα Silva ∆ασκαλάκη / Λιάτικο
Μονοποικιλιακό κρασί από λιάτικο. Το λιάσιµο των σταφυλιών για 6-8 ηµέρες, ο ξεχωριστός τρόπος
οινοποίησης και η παραµονή του κρασιού για 6 χρόνια σε αµερικάνικα και γαλλικά βαρέλια του 
προσδίδουν µια πλήρη γεύση µε χαρακτηριστικά αρώµατα σταφίδας, βανίλιας που ακολουθούνται 
από αρώµατα καραµέλας και σοκολάτας.

7.00

4.50

5.50

54.00

27.00

42.00

75ml 500ml



*Wine list and content by Dimitris Koumanis, heteroclito bar a vin 

ΖΙΤΣΑ BRUT Zitsa, Ioannina - Zoinos/ Debina / NV
Dry, slightly aromatic semi sparkling, from Epirus and its cold climate. 

VARDEA AMBER Platistoma, Lefkada - Siflogo / Vardea / 2019
Sost vinification, low sulfites
Orange (orange, amber or skin contact) are the wines, which are originated exclusively 
from the white varieties of grapes, fermented with grape marc. 
Vardea is a rare variety from Lefkada with a fresh acidity.

CALCARIUS ORANGE NU LITR (1lt) Puglia, Italy - Valentina Passalacqua / Falanghina / NV
The variety of the north Italy’s Falanghina, probably has a greek origin. 
The Calcarius (on the 1L characteristic bottle) is one of the most famous wines 
in the world, in this category. Low level alcohol, carefree, juicy. 

5.00 22.00

125ml 750ml

RIZOMA Keratea, Attica - Pristis Winery / Savatiano / 2019 
The iconic wine variety, with a modern touch. Sost and pleasant.

BLANC DE GRIS Mantineia, Arcadia - Domaine Tselepos / Moschofilero / 2019 
Refreshing Moschofilero, from the charismatic Giannis Tselepos.
Rich aromatic character with the intensity of sweetened roses and intriguing acidity.

ROBOLA SARRIS Avithos, Kefalonia - Panagiotis Sarris / Robola / 2020 
Sost vinification, low sulfites
Τhe strict Robola, from the slopes of Ainios, has found its audience. 
Aromas of citrus and green apple, with flint stone notes. High acidity.

MALAGOUSIA ANATOLIKOS Avdera, Xanthi - Anatolikos Vineyards / Malagousia / 2019
Sost vinification, low sulfites
The success story of the greek white wines - Malagousia - as you have never tasted before. 
Aromatic richness, full body, flowely flavour, persistent astertaste. Love at first sip!

RETSINA NATURE AMPHORA Ano Diakopto, Achaia - Tetramythos winery / Roditis / 2020
Sost vinification, low sulfites
Retsina’s exculpation has started, when the famous restaurants in France had included it to their list. 
With a fresh approach, from the slopes of the mountainous Aigialeias, you will expand your winery horizons.

CUVΕE MONSIGNORI Episkopi Gonias, Santorini - Argyros Estate / Assyrtiko / 2017
The volcanic rocks, and the windswept wineries of Santorini, are creating the most unsur- passed wines, 
with the characteristic sharp acidity. Assyrtiko Cuvée Monsignori has been made by centuries old vines, 
and it’s a representative of the island’s fame, and offers strong winery emotions.
 
TOURAINE Val de Loire, France - Domaine Pierre-Olivier Bonhomme / Sauvignon Blanc / 2019
Sost vinification, low sulfites
The famous white wine variety from the Loire Valley is distinguished for the earthy notes
and the highlighted acidity. Medium body, sost taste and playful finish.
 
MACON-BUSSIERES “LES MONTBRISONS”
Bourgogne, France - Domaine Jaques Saumaise / Chardonnay / 2018
Sost vinification, low sulfites
Bourgogne attaches high importance to wine’s wonderful world. Besides, from the Chardonnay’s variety, 
the world’s best white wines have been produced over the years. 
Full body, generous mouth, astertaste with nerve and duration.

GEWURTZTRAMINER TRADITION Alcace, France - Emile Beyer / Gewürztraminer / 2018
Sost vinification, low sulfites
Aromas feast from Alsace, with apricot, melon, tropical fruits and honey notes standing
out. Its off-dry character can be harmonically combined with spicy flavours.
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ROSEUS Agios Dimitrios, Lemnos - Garalis Winery / Muscat of Alexandria - Limnio / 2020
Sost touch rosé from - the full of vines - Lemnos island, with beautiful aromas 
by the Muscat, and the Limnio’s confindence.

PETITE FLEUR Bozaitika, Achaia - Parparousis Winery / Sideritis / 2020
In a time when the light coloured rosé wines were unknown to the greek market, 
the talented Athanassios Parparousis took a risk with the finesse Petite Fleur. Unforgettable classic value!

ROSΕ DE XINOMAVRO Trilofo Naoussas, Imathia - Thymiopoulos Vineyards / Xinomavro / 2019
Sost vinification, low sulfites
Gastronomical rosé by Apostolos Thymiopoulos, which is getting the attention of France, 
Canada, and the USA. Strawberry aromas and tomato confit, high acidity.

POMPONETTE Provence, France - Domaine Sulauze / Grenache Noir, Syrah, Mourvedre, Cinsault / 2020
Sost vinification, low sulfites
Provence’s rosé wines are gaining more and more friends. The Pomponette has fresh 
red fruits and citrus aromas, with mineral notes.

AGIORGITIKO CHALKIA Nemea, Corinthia - Chalkia Winery / Agiorgitiko / 2019
Sost vinification, low sulfites
Juicy red wine with explosive fruity aromas. Drink it slightly cool and it is the definition of funky wine.

OINARI Bozaitika, Achaia - Parparousis Winery / Agiorgitiko - Mavrodaphne / 2016
When the fruity agiorgitiko meets the botanical mavrodaphne in french oak barrels, 
and the result is extraordinary. Velvety and full bodied red wine.
 
NAOUSSA NATURE Fitia & Trilofo Naoussas, Imathia - Oenos Nature / Xinomavro / 2018
Sost vinification, low sulfites
Xinomavro is the most important greek red variety. With time, the solid character is getting smoother, 
while the aromatic and tasty complexity surprises you. 
Red fruits, tomato, violet, spices, noticeable tannins, high acidity.

ARALLE Evdilos, Ikaria - Karimalis Winery / Fokiano, Koundouro (Mantilaria) / 2017
Sost vinification, low sulfites
The myth states that Ikaria was born by the greek god Dionysus. 
Aralle is a high anticipated, rustic red wine, full bodied and rich taste.

KHAYAM COTES DU RHONE Vallée du Rhône, France - Mas de Libian / Grenache - Mourvèdre - Syrah / 2018
Sost vinification, low sulfites
The viticulture in Rhône valley started with the advent of the Greeks in the 4th century and acquired the fame
from the Romans. The classic blend of the red wine varieties (GMS), gives wines with spicy and seductive character.

CHIANTI PODERE GAMBA Chianti Toscana, Italy - 
Azienda Agricola San Ferdinando / Sangiovese - Pugnitello / 2016
Sost vinification, low sulfites
From beautiful Tuscany with the lacy hills, a velvety red wine with aromas by black berries 
and licorice and a spicy finish. Timeless Italian finesse.

VINSANTO Santorini - Santo Wines / Assyrtiko / Aidani
Complex nose, ranging from sweet spices like cinnamon and cloves towards dried fruits such 
as apricots and raisins. Full body and long, velvety astertaste.

ANTHEMIS Samos - EOS Samos / Muscat
The wonderful balance of Anthemis manages to maintain almost intact the primal fresh- ness and the noble 
aromas of Muscat with the tertiary aromas of aging emerging and combined uniquely with those of dried fruits, 
tobacco and chocolate that give a truly “special” wine.

EMILIA LIASTOS Heraklion, Crete - Silva Daskalaki Winery / Liatiko
The sun drying process of the grapes which lasts for 6-8 days, the unique way of wine making as well 
as the storage into American and French barrels for 60 months, offer a fool taste with typical 
aromas of raisins and vanilla, followed by aromas of caramel and chocolate.
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8.00
8.00

12.00
10.00
12.00
9.00

Finlandia
Stolischnaya
Snow Leopard
Belvedere
Ciroc
Ketel One

8.00
10.00
9.00

10.00
12.00

Bickens
Bulldog
Tanqueray
Hendricks
Grace 

8.00
8.00

10.00
10.00
12.00
12.00
15.00

El Jimador Blanco
El Jimador Reposado
Herradura Blanco
Herradura Reposado
Don Juio plata
Don Julio resposado
Don Julio 1942

8.00
15.00
9.00

12.00
15.00
9.00
8.00

Famous Grouse
Glenrothes
Jack Daniels
Jack Single Barrel
Macallan Double Cask
Wild Turkey
Woodford Reserve

8.00
8.00
9.00
9.00

Brugal Blanco
Brugal Anejo
Havana 3 y.o.
Havana Reserva

6.00
8.00
6.00
6.00
6.00
8.00

Aperol
Campari
Cinzano 1757
Lemoncello
Masticha Skinos
Grappa Nonino

3.00
3.00
3.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Cola
Cola Zero
Cola Light
3cents Pink Grapefruit Soda
3cents Ginger Beer
3cents Gentlemans Soda
Soda Schwepes
Grapefruit Soda Schweppes
Bergamot Hibiscus Schweppes
Orange Blossom Schweppes

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00

Old Fashioned
Negroni
Paloma
Margarita
Bloody Mary
Mai Tai
Mohito
Aperol Spritz




