
FOOD MENU





Salads

Κινόα, φαγόπυρο, αβοκάντο, κρεμμύδι, πιπεριά, ντοματίνια, άνηθο,
λάιμ, γλυκοπατάτα & dressing λάδι εσπεριδοειδών.

Ψιλοκομμένες ροδέλες κολοκυθιού, αβοκάντο, λάιμ, ροζ πιπέρι, κρεμμύδι,
κεφαλογραβιέρα, λάδι σκόρδου & λάδι βασιλικού.

Γαλλικό μαρούλι, τραγανό μπέικον, τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο,
παρμεζάνα, κρουτόν, τριμμένη παρμεζάνα.

Ντομάτα, πιπεριά, φρέσκο κρεμμύδι, τυρί κρέμα, αρωματικό λάδι
από σχοινόπρασο, κρίταμο & Κρητικό παξιμάδι.

Λάχανο, καρότο, κρεμμύδι, σέλερι, μαϊντανό, πράσινο μήλο & σως μαγιονέζας.

Σπανάκι με τραγανά φύλλα ρόκας, κουκουνάρι, σταφίδες, τυρί φέτα,
λευκό σουσάμι & βινεγκρέτ με σησαμέλαιο.

Κινόα

Αβοκάντο - Kολοκύθι

Ceasar’s

Μεσογειακή Σαλάτα

Coleslow

Darko

9,00 €

8,50 €

6,00 €

11,00 €

9,50 €

8,00 €



Fingerfoods - Small plates

Χειροποίητοι κολοκυθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες &
τυροκροκέτες με διάφορες σως.

Μοσχαρίσια κεφτεδάκια στο τηγάνι με σάλτσα ντομάτας, μουστάρδα & τυρί κρέμα.

Μανιτάρια, κολοκυθάκια, πιπεριές, μελιτζάνα, κρεμμύδι και ντομάτα
με βαλσάμικο, κουκουνάρι & λάδι σκόρδου.

Μανιτάρια portobello με λιωμένο τυρί, σκορδόλαδο & κρέμα βαλσάμικου.

Γεύσεις στο Τηγάνι

Κεφτεδάκια

Ψητά Λαχανικά

Μανιτάρια

Τραγανές παναρισμένες ροδέλες κρεμμυδιού*.

Onion Rings

5,00 €

6,00 €

7,00 €

9,50 €

8,00 €

3 Γερμανικά Bretzel*.

Μερίδα Bretzel

5,00 €



Συκωτάκια τηγανιτά με καραμελωμένα κρεμμύδια.

Τηγανιά Συκώτι

8,00 €

Με σως lemon grass, σως μουστάρδας & horseradish.

Ποικιλία διαφόρων fingerfood*.

Ελληνικά Λουκάνικα

Finger Foods

7,00 €

18,00 €

Κοτόπουλο πανέ με σάλτσα γιαούρτι, μουστάρδα & πορτοκάλι.

Φιλετάκια Κοτόπουλο

7,00 €

Πικάντικες φτερούγες κοτόπουλο με sweet chilli.

Πικάντικες Φτερούγες Κοτόπουλου

9,00 €



Πανσέτα, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπιφτέκι κοτόπουλο, φτερούγες κοτόπουλο, 
σουβλάκι χοιρινό & σουβλάκι κοτόπουλο.

Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές*, πίτες και 3 είδη σως.

Ποικιλία από αυθεντικά delicatessen Γερμανικά λουκάνικα.
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές*, πίτες και 3 είδη σως.

Ποικιλία Κρεατικών

Ποικιλία Λουκάνικων

Μικρή:  27,00 € Μεγάλη :  40,00 €

19,00 €

Συνοδεύεται από κριτσίνια πολύσπορα, ντοματίνια, dip αρωματισμένο,
κρέμα τυρί, μαρμελάδα σύκο, και mix ξηρών καρπών & αποξηραμένων φρούτων.

Ποικιλία Τυριών

18,00 €

Poikilies

Συνοδεύεται από κριτσίνια πολύσπορα, ντοματίνια, dip μαγιονέζας 
dip sweet chilli, dip μουστάρδας, dip μαρμελάδας σύκο, mix ξηρών καρπών 

& αποξηραμένων φρούτων.

Ποικιλία Ανάμεικτη

20,00 €

Καπνιστή μπριζόλα & φιλέτο λαιμού με άγρια αρωματισμένα βότανα Κρήτης.
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές*, φρέσκια σαλάτα και διάφορες σως.

Καπνιστά Κρέατα

19,00 €



Κότσι χοιρινό μυστικής συνταγής του Darko. 
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές*, πίτες και 3 είδη σως.

Ποικιλία από 6 μπιφτέκια.
Συνοδέυεται από πατάτες τηγανιτές*, πίτες και dip ketchup, horseradish & BBQ.

Χοιρινή μπριζόλα Tomahawk 700gr. αρωματισμένη με βούτυρο.
Συνοδέυεται από πατάτες τηγανιτές* και ψητά λαχανικά.

Κότσι

Μπιφτέκια

Tomahawk

18,00 €

19,00 €

17,00 €

Με λιωμένα τυριά, ζαμπόν & σπιτική σως από ντομάτα,
συνοδεύεται από πατάτες τηγανίτες.*

Gordon Blue

13,50 €

Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές* & coleslaw salad
και με σως horseradish & λεμόνι.

Classic

11,50 €

Snitchel
Αυθεντικό Αυστριακό Snitchel από τρυφερό χοιρινό φιλέτο,

ψημένο σε αγνό βούτυρο



Burgers

Μπιφτέκι από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, μπέικον, ντομάτα,
iceberg, κρεμμύδι, edam cheese & σως μαγιονέζα με sweet chilly. 

Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές* & barbeque dip.

Beef Burger

10,00 €

Μπιφτέκι από 100% φρέσκο κιμά black Angus, μπέικον, ντομάτα, τυρί cheddar, 
κρεμμύδι & σως μουστάρδας με τρούφα.

Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές* & barbeque dip.

Black Angus

13,50 €

Μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, iceberg, κρεμμύδι
και σως από ketchup, μουστάρδα & μέλι.

Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές* και ψητά λαχανικά.

Vegan Burger

8,50 €

Μπιφτέκι από 100% κιμά κοτόπουλου, ντομάτα, iceberg, ρόκα, 
flakes παρμεζάνας & σως μαγιονέζα με πέστο βασιλικού.

Συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές* & ketchup dip.

Chicken Burger

9,50 €



Χοιροποίητα Churros με σοκολάτας γάλακτος και καραμέλα βουτύρου.

Churros

6,00 €

Dessert

Πούλπα ντομάτας, καπνιστή Pancetta Affumicata και mix τυριών.

Πούλπα ντομάτας και mix τυριών.

Pinsa Romana

Πούλπα ντομάτας, ιταλικό λουκάνικο Salsiccia και mix τυριών.

Margherita

Rustica

Affumicata

10,00 €

11,50 €

13,00 €

*Με την αυθεντική συνταγή με μείγμα άλευρων και ρυζάλευρο με σόγια.



Χρησιμοποιούμε Eλληνικό ελαιόλαδο και ηλιέλαιο.

*Προϊόν βαθιάς κατάψυξης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποια από τα προϊόντα μας ενδέχεται να περιέχουν 
ξηρούς καρπούς και άλλα αλλεργιογόνα. Αν έχετε κάποια ευαισθησία, παρακαλούμε 

απευθυνθείτε στο προσωπικό μας, το οποίο θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.



Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.





DRINKS MENU



Ξανθιά μπίρα με βυθοζύμες, είδος που αντιπροσωπεύει 
το 90% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ξανθιά μπίρα lager, με εντονότερη γεύση λυκίσκου.

Σταρένια μπίρα με θολό χρώμα.

Μαύρη μπίρα, αποτελέσμα έντονα καβουρδισμένησ 
βύνης.

Μπίρα με αφροζύμες, συνήθως με φρουτώδες άρωμα.

LAGER

PILSENER

WEISS

STOUT

ALE



Drought



Ψύχεται κατά την ωρίμανση στον -1°C για τουλάχιστον 3 ημέρες. 
Αυτή η διαδικασία ζυθοποίησης της χαρίζει την έξτρα δροσιστική 
της γεύση και μια ευχάριστα απαλή επίγευση. Aλκοόλ: 4,0% vol.

HEINEKEN SILVER

500ml - 5,00 € 
Flamingo 3Lt 30,00 € | Flamingo 4Lt 40,00 € | Flamingο 5Lt 46,00 €

Παράγεται σύμφωνα με τον αυστηρό Βαυαρικό νόμο περί αγνότητας 
των υλικών του 1516. Η παραδοσιακή επαναζύμωση την κάνει ιδιαίτερα 
αναζωογονητική. Έχει φρουτώδη, ξηρή καθαρή γεύση, πικάντικη επίγευση 

και άρωμα φρούτων και μαγιάς. Αλκοόλ: 5,3% vol.

ERDINGER

500ml - 6,50 € 
Flamingo 3Lt 39,00 € | Flamingo 4Lt52,00 € | Flamingο 5Lt 61,00 €

Το φρουτώδες άρωμά της από αποξηραμένα βερίκοκα ενώνεται με 
αρώματα εσπεριδοειδών, γαρύφαλλο και ελαφριούς τόνους μπανάνας. 
Έχει γεμάτο σώμα και αναβράζουσα αίσθηση στο στόμα. Αλκοόλ 7.7% vol.

WEIHENSTEPHAN VITUS

500ml - 7,00 € 
Flamingo 3Lt 42,00 € | Flamingo 4Lt 56,00 € | Flamingο 5Lt 66,00 €

Είναι ελαφριά, αφρώδης, σταρένια μπύρα μαγιάς με ελαφρώς 
θολό χρυσαφί σώμα, έντονα λευκό αφρό και μέση ανθράκωση. Δεν 
φιλτράρεται ποτέ. Είναι μια ελαφριά μπύρα με τέλεια ισορροπία: γεύση 
βύνης με φρουτώδεις νότες μήλου και λεμονιού. Αλκοόλ: 5,5% vol.

KONIG LUDWIG WEISSBIER

500ml - 6,50 € 
Flamingo 3Lt 39,00 € | Flamingo 4Lt 52,00 € | Flamingο 5Lt 61,00 €

Παραδοσιακή ιταλική μπίρα. Παράγεται από το 1859 με ένα μείγμα 
από επιλεγμένες ποικιλίες λυκίσκου, του οποίου η συνταγή παραμένει 
μυστική και ακολουθείται κατά γράμμα μέχρι σήμερα. Αλκόολ: 4,6% vol.

BIRRA MORETTI

400ml - 5,00 €
Flamingo 3Lt 37,50 € | Flamingo 4Lt 50,00 € | Flamingο 5Lt 59,00 €

Η Dab είναι ο πρεσβευτής του διάσημου στιλ μπύρας Dortmund που 
παρασκευάζεται σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο για την καθαρότητα 
της μπύρας του 1516. Τα τελευταία 150 χρόνια, η Dab έχει γίνει παγκοσμίως 

γνωστή και διεθνής μάρκα. Αλκόολ: 5,0% vol.

DAB

500ml - 5,00 € 
Flamingo 3Lt 30,00 € | Flamingo 4Lt 40,00 € | Flamingο 5Lt 46,00 €



GUINNESS 
Είναι η πρώτη μπύρα Stout σε πωλήσεις στον κόσμο. 
Παράγεται στην Ιρλανδία από το 1979 και είναι γνωστή για το 
αυθεντικό σκούρο χρώμα της και τον χαρακτηριστικό κρεμώδη 
αφρό της. Ξεχωρίζει για την βελούδινη γεύση της και το άρωμα 

καβουρδισμένης καραμέλας. Αλκόολ 4,2% vol.

250ml - 4,50 € | 500ml - 7,50 € 
Flamingo 3Lt 45,00 € | Flamingo 4Lt 60,00 € | Flamingο 5Lt 71,00 €

Μαύρη ιρλανδική μπίρα με παράδοση 140 ετών. Μεστή και 
απολαυστική, έχει άρωμα καβουρδισμένης βύνης, ελαφριά ξηρή 
γεύση και μοναδικά βελούδινο κρεμώδη αφρό Αλκόολ: 4,0% vol.

MURPHY’S IRISH STOUT

250ml - 4,50 € | 500ml - 7,50 € 
Flamingo 3Lt 45,00 € | Flamingo 4Lt 60,00 € | Flamingο 5Lt 71,00 €

Παραδοσιακή craft μπύρα ζυμωμένη με chocolate & crystal βύνες 
και μείγμα 4 λυκίσκων που δίνουν μία απολαυστική σοκολατένια, 
καραμελωμένη γεύση βύνης με ισορροπημένη πικράδα και φρουτώδη 

χαρακτήρα. Αλκοόλ: 4,5% vol.

HOBGOBLIN RUBY

500ml - 6,00 € 
Flamingo 3Lt 36,00 € | Flamingo 4Lt 48,00 € | Flamingο 5Lt 56,00 €

Τα χαρίσματά της αρχίζουν από το κεχριμπαρένιο χρώμα και συνεχίζουν 
στον καλοσχηματισμένο αφρό, προχωράνε στο πολύπλοκο καμβά 
αρωμάτων από ώριμα φρούτα, μαύρα φρούτα, μπαχαρικά, κύμινο, 
βανίλια, καμένη ζάχαρη και τελειώνουν στο πλούτο της γεύσης από 
εσπεριδοειδή, βότανα, μπαχαρικά και καραμέλα. Αλκοόλ: 10,0% vol.

LA TRAPPE QUADRUPEL

330ml - 7,50 € 
Flamingo 3Lt 68,00 € | Flamingo 4Lt 90,00 € | Flamingο 5Lt 110,00 €

Η Brand ξεχωρίζει για τη μεστή γεύση της χάρη στον απολαυστικό 
συνδυασμό των αρωματικών λυκίσκων που προστίθενται δύο φορές 
στη διάρκεια της ζυθοποίησής της και της χαρίζουν την ιδιαίτερη 

πικράδα. Αλκόολ 5,0% vol.

BRAND

500ml - 6,50 € 
Flamingo 3Lt 39,00 € | Flamingo 4Lt 52,00 € | Flamingο 5Lt 61,00 €

Η Ionian Pilsner είναι φρέσκια αρωματική μπύρα με απαλό χαρακτήρα 
και ευχάριστη πικράδα. Η ξανθιά μας αναζωογονητική, ευκολόπιοτη 
και απολαυστική μπύρα παρασκευάζεται με γερμανικούς λυκίσκους 

και ελαφρώς καβουρδισμένο κριθάρι. Αλκοόλ: 5,0% vol.

ROYAL IONIAN PILSNER

300ml - 3,50 € | 500ml - 6,00 € 
Flamingo 3Lt 36,00 € | Flamingo 4Lt 48,00 € | Flamingο 5Lt 56,00 €



Bottles



LAGER

Χρυσαφένια και φρουτώδης με πλούσιο και πυκνό αφρό. Πλούσια, σταδιακά 
πικρή και ξηρή γεύση με γεμάτο σώμα.

Χώρα: Γαλλία
Αλκοόλ: 5,0% vol.

FISCHER TRADITION 650ml

12,00 €

SOL 330ml

Γεννήθηκε το 1899 στο Μεξικό. Η SOL είναι μία lager μπίρα απαλή, δροσιστική 
και γλυκιά με ελαφρύ πικρό τελείωμα.

Χώρα: Μεξικό
Αλκοόλ: 4,2% vol. 6,00 €

Η μπίρα της Θεσσαλονίκης. Μια εμπειρία γεύσης διαφορετική, 
με ανθώδες άρωμα, ήπια πικράδα 5 λυκίσκων και 100% Mακεδονικό κριθάρι 
αειφόρου παραγωγής. Συστατικά που ενώνονται για να δημιουργήσουν το 
σύμβολο μιας πόλης που αγκαλιάζει την αλλαγή.

Χώρα: Ελλάδα
Αλκοόλ: 5,0% vol.

ΝΥΜΦΗ 330ml

6,00 €

PILSENER

Υψηλής ποιότητας ζύθος με καταγωγή από την Πάτρα που παράγεται 
από εκλεκτές πρώτες ύλες, με αναλλοίωτη την αυθεντική συνταγή 
του πρώτου Έλληνα διπλωματούχου ζυθοποιού, Πέτρου Μάμου. 
Μια ελληνική μπύρα που χαρακτηρίζεται από τη μεστή γεύση της, τον 
πλούσιο αφρό της καθώς και το ιδιαίτερο άρωμα 3 λυκίσκων.

Χώρα: Ελλάδα
Αλκοόλ: 5,0% vol.

ΜΑΜΟΣ 330ml

4,00 €

Τη χαρακτηρίζει το ανοιχτό χρώμα, η διακριτική παρουσία του λυκίσκου στο 
άρωμα, η ελαφρώς πικρή γεύση και η χαρακτηριστική της επίγευση.  
             
Χώρα: Γαλλία
Αλκοόλ: 5,0% vol.

FISCHER 330ml

6,00 €



WEISS

Μια χρυσαφένια αίσθηση με πορτοκαλί ανταύγειες κρύβει την παρέλαση 
του κόλιανδρου, των λεμονιών, του πορτοκαλιού, της μπανάνας, του 
γαρίφαλου και των γήινων πιτσιλιών. Στο στόμα πρωτοστατεί η πιο τροπική 
πλευρά με μια ενδιαφέρουσα μίξη μπανάνας, λυκίσκου και μαγιάς.

Χώρα: Γερμανία
Αλκοόλ: 5,5% vol.

PAULANER WEISSE 500ml

Ένα φρέσκο μπουκέτο επιλεγμένης μαγιάς, ήπιων γεύσεων βύνης και 
φρούτων και αρώματος γαρίφαλου με μία υπόνοια μοσχοκάρυδου.

Χώρα: Γερμανία
Αλκοόλ: 5,1% vol.

MAISELS WEISS 500ml

Θολή ξανθιά με άρωμα σταφυλιών, εσπεριδοειδών και μελιού. 
Μια γλυκόξινη μπίρα με πικάντικα στοιχεία μπανάνας και σταφυλιών με 
γεμάτο σώμα και πυκνό, πλούσιο αφρό.

Χώρα: Γερμανία
Αλκοόλ: 5,4% vol.

WEIHENSTEPHAN HEFFEWEISSBEER 500ml

Απαλή, «βυνώδης» και ώριμη. Η αρμονική γεμάτη αρώματα, 
φρεσκοψημένου σταρένιου ψωμιού, μπανάνας αλλά και εσπεριδοειδών, 
παλέτα της συνδυάζεται άψογα με την σκούρα σταρένια γεύση της. 
Μια Dunkel που μπορεί να συνοδεύσει μία μεγάλη γκάμα γεύσεων.

Χώρα: Γερμανία
Αλκοόλ: 5,3% vol.

WEIHENSTEPHAN DUNKEL 500ml

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,00 €

Λαμπερή ξανθιά με άρωμα βοτάνων και πλούσιο αφρό μέτριας διάρκειας. 
Δυνατή, πικρή και ξηρή με γεμάτο σώμα.

Χώρα: Γερμανία
Αλκοόλ: 4,9% vol.

JEVER 330ml

5,00 €



GREEK MICROBREWERIES

Διακριτικό άρωμα, ντελικάτη γεύση και ελαφρύ σώμα.
Μια καλοκαιρινή πρόταση δροσιάς.

Προέλευση: Κέρκυρα
Αλκοόλ: 4,9% vol.

IONIAN GOLD 500ml

6,00 €

Φρέσκια μπύρα Χίου Ale η οποία ανήκει στις αφροζυμωτές (ALES) μπύρες 
και παράγεται στον Κάμπο της Χίου από ποικιλίες βύνης και ολόκληρο 
λυκίσκο. Εμφιαλώνεται χωρίς παστερίωση και φιλτράρισμα, διατηρώντας 
αναλλοίωτη τη γεύση και τα υπόλοιπα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της.

Προέλευση: Χίος
Αλκοόλ: 4,9% vol.

CHIOS BEER FRESH HOUSE ALE 330ml

6,00 €

Δυνατές αλλά ισορροπημένες γεύσεις και αρώματα για την West Coast IPA. 
Η πικράδα είναι εκεί χωρίς να είναι υπερβολική, συνοδεύεται από τροπικά 
φρούτα, κίτρο και μια ιδέα μανταρινιού για λίγη γλύκα.

Προέλευση: Αθήνα
Αλκοόλ: 6,3% vol.

ALU BLONDE 330ml

4,00 €

Μπίρα με έντονη την παρουσία του σιταριού. Με θολό χρώμα, φρουτώδες 
άρωμα και γευστικά κυρίαρχη την μπανάνα. Με υψηλή οξύτητα και ελάχιστα 
πικρή γεύση.

Προέλευση: Θεσσαλονίκη
Αλκοόλ: 5,5% vol.

SALONIKIA WEISS 330ml

6,50 €

Έντονο άρωμα με νότες τροπικών φρούτων, επίγευση καραμέλας και μπισκότου.

Προέλευση: Αθήνα
Αλκοόλ: 6,4% vol.

FIVE TWENTY Α.P.A 330ml

4,50 €

CORFU CONTESSA IPA 330ml

Μπύρα διπλής ζύμωσης, αφιλτράριστη (θολή, περιέχει μαγιά). Το δυνατό 
άρωμα, το γεμάτο σώμα, ο έντονος χαρακτήρας, η ευχάριστη επίγευση, 
αλλά και η καταγωγή της την κάνουν μία πραγματική… Contessa.

Προέλευση: Κέρκυρα
Αλκοόλ: 6,2% vol. 6,50 €



ALE

Έχει πλούσιο άρωμα φρυγανισμένης βύνης και μελιού, που στη συνέχεια 
αφήνει χώρο για αρώματα αποξηραμένων φρούτων. Μια μπίρα με 
ευχάριστη γεύση και πικρό τελείωμα με άφθονο και κρεμώδη αφρός. 

Χώρα: Ιρλανδία
Αλκοόλ: 5,6% vol.

MCFARLAND 330ml

6,00 €

Η Duvel είναι 100% αγνή και φυσική μπίρα, χωρίς πρόσθετα ή 
συντηρητικά. Λευκοκίτρινη μπίρα με γλυκόπικρη γεύση και έντονο 
άρωμα νεραντζιού. Πλούσιο, κρεμώδη αφρό, λεπτές φυσσαλίδες και 
μεταξένια απαλή αίσθηση στο στόμα είναι αυτό που την ξεχωρίζει.

Χώρα: Βέλγιο
Αλκοόλ: 8,5% vol.

330mlDUVEL

8,50 €

Καστανοκόκκινη με πλούσιο αφρό.
Γλυκόπικρη και καπνιστή με γεμάτο σώμα.

Χώρα: Βέλγιο
Αλκοόλ: 8,0% vol.

KWAK 300ml

9,00 €

Η Gouden Carolus θα σας γοητεύσει με το ζεστό χάλκινο χρώμα της. Μια 
μπίρα που έχει κατακτήσει σειρά βραβείων. Φρουτώδη γεύση απαλή και με 
αρώματα σταφίδας, βατόμουρων, μέλι και νότες καφέ.

Χώρα: Βέλγιο
Αλκοόλ: 8,5% vol.

GOUDEN CAROLUS 330ml

9,00 €

500mlMENABREA 150 ANNIVERSARIO AMBRATA

Mία πλούσια κεχριμπαρένια μπύρα, τύπου Maerzen. Πλήρες σώμα 
μπύρα παρά την σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Νότες 
μελιού στην μύτη και καραμέλενια και ελαφρώς καπνιστή παλέτα.

Χώρα: Ιταλία
Αλκοόλ: 5,0% vol. 6,50 €



330mlMARY ROSE

Καστανοκκόκινη με άρωμα γλθκών φρούτων και πλούσιο κρεμώδη 
αφρό. Γεύση φρούτων και καραμέλας, ελαφρώς πικρή με γεμάτο σώμα.

Χώρα: Ελλάδα
Αλκοόλ: 5,0% vol. 6,50 €

TRAPPISTE

Ξανθιά με άρωμα φρούτων του δάσους και πυκνό αφρό.
Γεύση που θυμίζει καραμέλα με γεμάτο σώμα.

Χώρα: Ολλανδία
Αλκοόλ: 8,0% vol.

LA TRAPPE TRIPEL 330ml

8,50 €

Μπίρα με αρώματα κόκκινων φρούτων και πινελιές καραμέλας και σοκολάτας. Με 
γλυκιά γεύση, που εξελίσσεται λίγο πικάντικη και στο τέλος είναι ευχάριστα φρέσκια.

Χώρα: Ολλανδία
Αλκοόλ: 6,2% vol.

LA TRAPPE DUΒBEL 330ml

8,00 €

Σκούρα κόκκινη με πλούσιο άρωμα μπαχαρικών και πλούσιο αφρό διάρκειας. Δυνατή, 
αρωματική, φρουτώδης με νότες καραμέλας και ιδιάιτερα γεμάτο σώμα.

Χώρα: Βέλγιο
Αλκοόλ: 9,0% vol.

330mlCHIMAY BLUE

8,50 €

Βαθιά κόκκινη με άρωμα φρούτων και καραμέλας και πυκνό, πλούσιο αφρό. 
Έντονη φρουτώδες γεύση με νότες από θυμάρι, πιπέρι και μοσχοκάριδο.

Χώρα: Βέλγιο
Αλκοόλ: 5,3% vol.

330mlCHIMAY RED

9,00 €



SPECIAL BEERS

355mlLAGUNITAS

H Νούμερο 1 IPA στον κόσμο! Συνώνυμο της κατηγορίας IPA, η Lagunitas 
είναι αδίστακτα νόστιμη και η πιο αντισυμβατική, αυθεντική, craft IPA μπύρα 
με 6,2% περιεκτικότητα αλκοόλ από την Καλιφόρνια! Με μοναδική γεύση 
χάρη στη καραμελωμένη βύνη κριθαριού που απελευθερώνει την πλούσια 
επίγευση των 3 μοναδικών λυκίσκων που χρησιμοποιούνται στη συνταγή της.

Χώρα: Αμερική
Αλκοόλ: 6,2% vol. 6,50 €

Η Χρυσό – Μπρονζέ Tripel Karmeliet φτιάχνεται με την ίδια παραδοσιακή 
συνταγή από το 1679. Οι πολύτιμες αναλογίες στα συστατικά της ανήκουν 
στο μοναστήρι Carmelite και είναι γραμμένες πάνω από 300 χρόνια. Δυνατή, 
αρωματική και πικάντικη με άρωμα φρούτων και μπαχαρικών.

Χώρα: Βέλγιο
Αλκοόλ: 8,5% vol.

330mlKARMELIET TRIPEL

9,00 €

Όψη θολή, ιδιαίτερο άρωμα λυκίσκου, διακριτική πικράδα, γεύση μεστή και 
ζωντανή με νότες εσπεριδοειδών.

Χώρα: Ελλάδα
Αλκοόλ: 5,0% vol.

ΜΑΜΟΣ ΑΦΙΛΤΡΑΡΙΣΤΗ 330ml

4,00 €

Μία σκούρη αρωματική μπύρα που ονομάζεται Märzen λόγω οτι παράγεται 
μόνο τον Μάρτιο (στα γερμανικά März). Έχει καφεκόκκινο χρώμα και πλούσιο 
αφρό και ισορροπημένη γεύση μεταξύ βύνης και
καπνιστού.

Χώρα: Γερμανία
Αλκοόλ: 5,1% vol.

SCHLENKERLA MARZEN, SMOKED 500ml

9,00 €



LOW OR NO ALCOHOL

CIDER

Δροσιστικός μηλίτης με γλυκιά, ισορροπημένη γεύση και κόκκινο χρώμα. Έχει 
έντονες νότες ζουμερών κόκκινων φρούτων & επίγευση μήλου. Για μεγαλύτερη 
απόλαυση σερβίρεται με πάγο.

Χώρα: Αγγλία
Αλκοόλ: 4,5% vol.

STRONGBOW RED BERRIES 330ml

4,00 €

Ανθρακούχος μηλίτης που παράγεται από τη ζύμωση επιλεγμένων μήλων. 
Φυσικό ποτό με μια γλυκιά, απροσδόκητα δροσιστική γεύση, διακριτικό άρωμα 
μήλου και ξανθό διαυγές χρώμα.

Χώρα: Ελλάδα
Αλκοόλ: 4,5% vol.

ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ 330ml

4,00 €

Eίναι μια ξεχωριστή, ισορροπημένη μπίρα χωρίς αλκοόλ, με αναζωογονητικές 
φρουτώδεις νότες και απαλό σώμα βύνης.
  
Χώρα: Ολλανδία
Αλκοόλ: 0% vol.

ΗΕΙΝΕΚΕΝ 0.0 330ml

4,00 €

Το 2009 στα World Beer Awards απέσπασε το χρυσό μετάλλιο 
για την καλύτερη μπύρα Lager με αλκοόλη κάτω από 2,5%. 
Τα λουλούδια συναντάνε τα τραγανά δημητριακά, το πικρό λυκίσκο και τα 
γλυκά μπισκότα. Το σώμα της παρά την απουσία του αλκοόλ είναι γεμάτο και 
σιροπώδες.

Χώρα: Γερμανία
Αλκοόλ: 0,5% vol.

CLAUSTHALER ORIGINAL 330ml

4,00 €

Αυθεντική μπύρα ΑΜΣΤΕΛ με χυμό λεμονιού και μόνο 2% αλκοόλ. Μια 
αναζωογονητική και δροσιστική γεύση, που σε ξεδιψάει με φυσικό τρόπο.

Χώρα: Ολλανδία
Αλκοόλ: 2,0% vol.

AMSTEL RADLER LEMON 330ml

5,00 €



Drinks



WINES

ΚΤΗΜΑ ΣΕΜΕΛΗ - ΓΙΟΡΤΗ 

ΚΤΗΜΑ ΣΕΜΕΛΗ - ΓΙΟΡΤΗ 

ΓΑΙΑ MONOGRAPH

MOSCATO D’ASTI

DR. LOOSEN

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΡΩΧΟΣ

ΠΑΛΙΒΟΥ ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ

PROSECCO
SANGRIA

ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

ΘΕΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

WHITE bottleglass

RED

ROSE

OTHERS

18,00 €

18,00 €

15,00 €
23,00 €

20,00 €

27,00 €

22,00 €

29,00 €

39,00 €

26,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

6,00 €
7,00 €
5,00 €

APOSTAGMATA

ΠΛΩΜΑΡΙ

*μεζέ + 2,00 €

ΑΠΑΛΑΡΙΝΑ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ
ΑΓΙΟΝΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ

TSIPOURO

OYZO

8,00 €
10,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

330ml
330ml

330ml

330ml

330ml



GREY GOOSE

ERISTOFF

ABSOLUT

SMIRNOFF NORTH

SERKOVA

URSUS ROTTER

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

12,00 €

JOHNNIE WALKER RED LABEL

FAMOUS GROUSE

DIMPLE

CARDHU

TALISKER

HAIG

JAMESON

CHIVAS REGAL

CLENFIDDICH

LAGAVULIN

DEWAR’S

SOUTHERN COMFORT

JACK DANIEL’S

JOHNIE WALKER BLACK LABEL

NIKKA

7,00 €

7,00 €

8,00 €

7,00 €

7,00 €

8,00 €

7,00 €

7,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
12,00 €
12,00 €
14,00 €

DRINKS

WHISKEY

VODKA

BOMBAY SAPHIRE
TRANQUERAY
GORDON’S

7,00 €
7,00 €
7,00 €

GIN

JOSE CUERVO BLANCO
JOSE CUERVO REPOSADO

7,00 €
7,00 €

TEQUILA



SHOT

SHOT SPECIAL

CAPTAIN MORGAN
HAVANA CLUB ANEJO BLANCO
BACARDI
BACARDI BLACK

8,00 €
8,00 €
7,00 €
8,00 €

CAMPARI
MARTINI BIANCO

DRAMBUIE

SAMBUCA WHITE

JAGERMEISTER

SAMBUCA BLACK

APEROL

METAXA 5

7,00 €
7,00 €

8,00 €

7,00 €

7,00 €

8,00 €

8,00 €

7,00 €

3,00 €

4,00 €

RUM

OTHER

BEVERAGES

XYMOI ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3,00 €
4,00 €
2,50 €
3,50 €
1,00 €
0,50 €

ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ MOTION
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
SAN PELEGRINO
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 1Lt
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 0.5 Lt





Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ 
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.




