ΑΠΕΡΙΤΙΦ / APERITIF

11.00€

Sweet Martini
Martini rosso, dry gin
Espresso Martini
Vodka, kahlua, baileys, triple sec, espresso
Old Fashioned
Rum (Havana Reserva), sugar, angostura bitters

SPRITZ

10.00€

Bellissimo
Amaretto, peach purée, Prosecco
Mastic Spice
Aperol, mastic, lemon, ginger beer
Jamaica Summer
Black rum, lemon, ginger beer

COCKTAILS

12.00€

Lake Breeze
Vodka vanilla, passoa, passion fruit, fresh lemon
Cucumber Martini
Gin, cucumber, lemon
Pomegranate Margarita
Tequila yellow, triple sec, fresh pomegranate juice

ΣΑΜΠΑΝΙΑ / CHAMPAGNE

140.00€

BOLLINGER Special Cuvée Brut 750ml

ΑΦΡΩΔΕΣ / SPARKLING
ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ ροζέ demi-sec Αμύνταιο, Φλώρινα

Ε.Α.Σ. Αμύνταιου / Ξινόμαυρο / nv
Άκρως απολαυστικό ημίξηρο αφρώδες, που προτείνουμε ως απεριτίφ. Αρώματα
φράουλας, confit ντομάτας και νύξεις brioche. Φίνος αφρισμός, φρουτώδης γεύση και
τραγανή οξύτητα, δίνουν διάρκεια στην απόλαυση.

AMYNTAION rosé demi-sec Amyntaio, Florina

EAS Amyntaio / Xinomavro / nv
An extremely enjoyable demi-sec sparkling wine which we suggest as an aperitif. Strawberry aromas, tomato confit and hints of brioche. Exquisite foam, fruity taste and crispy
acidity result in long lasting pleasure.

Φιάλη / Bottle 750ml
29.00€

ΛΕΥΚΑ / WHITE
ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΜΑΤΑ Μαρκόπουλο, Αττική

Οινοποιείο Παπαγιαννάκου / Σαββατιανό / 2018
O ιστορικός Αττικός Αμπελώνας αναβιώνει και η ποικιλία Σαββατιανό λαμβάνει την
αναγνώριση που της αξίζει. Η πρόταση του Βασίλη Παπαγιαννάκου από κλήματα άνω των
50 ετών, έχει λαμπερό χρυσαφί χρώμα, αρώματα εσπεριδοειδών και φρέσκου λεμονιού.
Κομψό στο στόμα, με μέτρια οξύτητα και επίγευση που διαρκεί.

Φιάλη / Bottle 750ml
25.00€

SAVATIANO OLD VINES Markopoulo, Attica

Papagiannakos Winery / Savatiano / 2018
The historic winery in Attica comes back to life and the Savatiano variety receives the kind
of recognition it deserves. Vasilis Papagiannakos’s wine suggestion consists of over
50-year-old vines, with a shiny gold color as well as citrus and fresh lemon aromas.
Delicate mouthfeel with medium acidity and a long aftertaste.

ROYA Καρλόβασι, Σάμος

Νόπερα Οινοποιητική Σάμου / Μοσχάτο (μικρόρωγο) / 2018
H Νόπερα “ανεβάζει τον πήχη” στα διάσημα σαμιώτικα κρασιά, εφαρμόζοντας βιολογική
καλλιέργεια και οινοποίηση χωρίς παρεμβάσεις. Απολαυστικό ξηρό Μοσχάτο, με αρώματα
εσπεριδοειδών, λευκόσαρκων φρούτων και τριαντάφυλλου. Πλούσιο σώμα, φρουτώδης
χαρακτήρας, με νύξεις ορυκτότητας. Άκρως απολαυστική επίγευση.

29.00€

ROYA Karlovasi, Samos

Nopera Winery in Samos/ Muscat blanc à petits grains /2018
Nopera raises the bar for the famous wines of Samos, implementing an intervention free
farming and viticulture practice. Enjoyably dry Muscat, with citrus, white fruit and rose
aromas. Rich body, fruity character, with hints of minerality. Delightful aftertaste.

PLANO Μικροχώρι, Δράμα

Κτήμα Τέχνη Οίνου / Ασύρτικο / 2018
Το μοναδικό Ασύρτικο “ξεδιπλώνει το χαρακτήρα του” σε διαφορετικά οινοπέδια της
χώρας. Η πρόταση της Τέχνης Οίνου προέρχεται από το ψυχρό κλίμα της Δράμας και το
αποτέλεσμα είναι υποδειγματικό. Συμπυκνωμένα αρώματα πυρηνόκαρπων και τροπικών
φρούτων με νύξεις ορυκτότητας. Στο στόμα, η κοφτερή οξύτητα ισορροπεί την πλούσια
υφή, προσδίδοντας διάρκεια στην επίγευση.

35.00€

PLANO Mikrohori, Drama

Wine Art Estate / Assyrtiko / 2018
This unique Assyrtiko unveils its character in different vineyards across the country. Wine
Art Estate’s suggestion derives from Drama’s cold climate and the result is exemplary.
Concentrated aromas of stone fruit and tropical fruit with hints of minerality. Its sharp
acidity balances the rich texture, providing the aftertaste with a long-lasting effect.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επανομή, Θεσσαλονίκη

Κτήμα Γεροβασιλείου / Μαλαγουζιά / 2018
Η αγαπημένη αρωματική ποικιλία αναβίωσε πειραματικά τη δεκαετία του ’70 στη
Χαλκιδική, με την οινολογική επιμέλεια του Βαγγέλη Γεροβασιλείου. Λαμπερό αχυρένιο
χρώμα με αρώματα ώριμων φρούτων, όπως αχλάδι, κίτρο και μάνγκο, με νότες
τριαντάφυλλου. Μέτριο σώμα, καλή οξύτητα και μακρά επίγευση με αίσθηση
εσπεριδοειδών.

MALAGOUSIA GEROVASSILIOU Epanomi, Thessaloniki

Gerovassiliou Winery/ Malagousia / 2018
The beloved aromatic variety was experimentally revived during the ‘70s in Chalkidiki
under the oenological curation of Vangelis Gerovassiliou. Brilliant straw color with an
aroma of matured fruits such as pear, citrus and mango, and rose notes. Medium body,
sufficient acidity and long aftertaste with a citrus sensation.

36.00€

ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ Δαφνές, Ηράκλειο

Οινοποιείο Δουλουφάκη / Βιδιανό / 2018
Ο Άσπρος Λαγός είναι ένα εμβληματικό Βιδιανό, που η εμπειρία και το πάθος του Νίκου
Δουλουφάκη “απογείωσαν”. Λεπτά αρώματα εσπεριδοειδών, τροπικών φρούτων και
λευκών λουλουδιών. Πλούσια, φρουτώδης γεύση, αισθητή οξύτητα και απολαυστική
επίγευση, με βανιλάτες νύξεις. Ένα βαρελάτο λευκό, για δυνατές οινικές συγκινήσεις.

Φιάλη / Bottle 750ml
40.00€

ASPROS LAGOS Dafnes, Heraklion

Douloufakis Winery / Vidiano / 2018
Aspros Lagos is an emblematic Vidiano, glorified thanks to Nikos Douloufakis’s experience and passion. Gentle aromas of citrus, tropical fruits and white flowers. Rich, fruity
taste, perceptible acidity and pleasant aftertaste, with hints of vanilla. A white barrel wine,
able to cause a strong oenological sensation.

ΡΟΖΕ / ROS�
ΦΤΕΡΗ Μαντινεία, Αρκαδία

Οινοποιείο Τρουπή / Αγιωργίτικο - Μοσχοφίλερο / 2018
Απολαυστικό χαρμάνι του ερυθρού Αγιωργίτικου με το λευκό αρωματικό Μοσχοφίλερο.
Αρώματα κόκκινων φρούτων και καραμέλας βουτύρου. Φρουτώδης γεύση, με δροσιστική
οξύτητα και νόστιμη επίγευση.

23.00€

FTERI Mantinia, Arcadia

Troupis Winery / Agiorgitiko – Moschofilero / 2018
An enjoyable blend of the Agiorgitiko red and the aromatic white Moschofilero. Red fruits
and butter caramel aromas. Fruity taste with refreshing acidity and delicious aftertaste.

ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ Παλική, Κεφαλονιά

Κτήμα Χαριτάτου / Μαυροδάφνη / 2018
Η οικογένεια Χαριτάτου αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και το γευστικό βάθος της
ποικιλίας Μαυροδάφνη (ξηρή), σε ένα γαστρονομικού χαρακτήρα, βαθύχρωμο ροζέ.
Εκφραστικά αρώματα κόκκινων και μαύρων φρούτων, με νότες γλυκών μπαχαρικών.
Ζωηρή φρουτώδης γεύση και επίγευση που αφήνει άφθονο κεράσι στο στόμα.

29.00€

HARITATOS VINEYARD Paliki, Kefalonia

Haritatos Vineyard / Mavrodaphne / 2018
The Haritatos Family unveils the complexity and the gustatory depth of the Mavrodaphne
variety in a deep colored rosé with gastronomical features. Expressive aromas of red and
black fruits with notes of sweet spices. Vivid, fruity flavor and a rich cherrylike aftertaste.

L’ESPRIT DU LAC Αμύνταιο, Φλώρινα

Κτήμα Κυρ-Γιάννη / Ξινόμαυρο / 2018
Η ροζέ premium πρόταση του Στέλιου Μπουτάρη έχει αρώματα λευκόσαρκων φρούτων
και πρώιμης φράουλας, με ανθικές νότες. Το στόμα ακολουθεί αρωματικά τη μύτη, ενώ
χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα, αισθητή οξύτητα, ελαφριά αίσθηση τανινών και διακριτικό
φυτικό χαρακτήρα. Το “Πνεύμα της Λίμνης” κάνει το δείπνο σας στη λίμνη ακόμα πιο
απολαυστικό.

L’ESPRIT DU LAC Amyntaio, Florina

Kir-Yianni Estate / Xinomavro / 2018
Stelios Boutaris’s premium wine suggestion releases aromas of white flesh fruits and early
season strawberries with blossom notes. The aroma spreads from the mouth to the nose,
while the elements of freshness and acidity along with a light tannin sensation and a
discrete herbal character are also present. The “Spirit of the Lake” makes your dinner by
the lake even more amusing.

34.00€

ΕΡΥΘΡΑ / RED
ΛΗΜΝΕΟΝ Σιθωνία, Χαλκιδική

Κτήμα Porto Carras / Λημνιό / 2017
Στις πλαγιές Μελίτωνα (Χαλκιδική) βρίσκεται ο μεγαλύτερος ενιαίος βιολογικός
αμπελώνας της Ελλάδας. Παραδοσιακά, στην περιοχή καλλιεργούν Λημνιό, μία από τις
παλαιότερες καταγεγραμμένες ποικιλίες του πλανήτη. Κομψά αρώματα μαύρων φρούτων,
με νότες μπαχαρικών και βανίλιας. Στόμα πλούσιο, με κυρίαρχα τα μαγειρεμένα φρούτα,
μαλακές τανίνες και απολαυστική επίγευση.

Φιάλη / Bottle 750ml
29.00€

LIMNEON Sithonia, Halkidiki

Porto Carras Wines / Limnio / 2017
On the hillsides of Meliton (Halkidiki) lies Greece’s largest undivided organic vineyard.
Limnio, one of the oldest recorded varieties of the planet, is the one traditionally harvested
in the area. Delicate aromas of black fruits with notes of spices and vanilla. Rich in the
mouth, with an intense taste of cooked fruit, soft tannins and a luscious aftertaste.

ΝΑΟΥΣΑ ALTA Φυτιά Νάουσας, Ημαθία

Αμπελώνες Θυμιόπουλου / Ξινόμαυρο / 2015, 2016
Προϊόν ήπιας οινοποίησης, με χαμηλά θειώδη
Ξεπερνώντας τα συνήθη στιβαρά Ξινόμαυρα, ο Αποστόλης Θυμιόπουλος, μας συστήνει σ’
ένα νέο πρόσωπο της ποικιλίας, από επιλεγμένα ορεινά αμπελοτόπια της Φυτιάς, όπου
επικρατεί η φρεσκάδα, το ζωηρό φρούτο και οι βελούδινες τανίνες. Αρώματα κερασιού,
φράουλας και πελτέ ντομάτας. Απολαυστικό στο στόμα, με ευγενικές τανίνες, μέτριο
σώμα και δροσιστική επίγευση.

33.00€

NAOUSSA ALTA Fyteia Naoussa, Imathia

Thymiopoulos Vineyards / Xinomavro / 2015, 2016
Mild vinification product with low concentrations of sulphur dioxide
Overcoming the usual, robust Xinomavro, Apostolis Thymiopoulos introduces the new
face of the variety, chosen from the mountainous vineyards of Fyteia, where freshness,
fruity vividness and velvet tannins constitute the main elements. Cherry, strawberry and
tomato juice aromas. Delightful on the palate with gentle tannins, medium body and a
cooling aftertaste.

ΣΥΝΟΡΟ Μαλανδρένι, Αργολίδα

Κτήμα Σκούρα / Cabernet Franc - Merlot - Αγιωργίτικο / 2012, 2014
Το όνομα της premium ετικέτας του χαρισματικού Γιώργου Σκούρα είναι εμπνευσμένο από
το “σύνορο” των τριών μονοποικιλιακών αμπελοτεμαχίων, που αποτελούν χαρμάνι για το
συγκεκριμένο κρασί. Βαθύ ερυθρό χρώμα, με ρουμπινί ανταύγειες. Αρώματα ώριμων
κόκκινων φρούτων, με νύξεις μπαχαρικών και σοκολάτας. Γεμάτο στο στόμα, με αισθητές
τανίνες, τονισμένη οξύτητα και επίγευση με διάρκεια. Πληθωρικό και πολύπλοκο, θ’
αποζημιώσει και τους πιο απαιτητικούς οινόφιλους, λάτρεις των κοσμοπολίτικων
ποικιλιών.

SYNORO Malandreni, Argolida

Domaine Skouras/Cabernet Franc - Merlot – Aghiorghitiko/ 2012, 2014
The name of this premium etiquette by the charismatic George Skouras, is inspired by the
“borders” of three single variety vineyard parcels which constitute this wine’s brew. Deep
red color with ruby highlights. Ripe red fruit aromas with hints of spices and chocolate. Full
on the palate with dense tannins, tense acidity and an aftertaste that lasts. Those who
have a thing for cosmopolitan varieties will definitely love this plethoric and complex wine.

60.00€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ / DESSERT
NOPERA ΛΙΑΣΤΟΣ Καρλόβασι, Σάμος

Νόπερα Οινοποιητική Σάμου / Μοσχάτο (μικρόρωγο) / 2014
Η Σάμος είναι διάσημη στον πλανήτη για την παραγωγή επιδόρπιου Μοσχάτου. Το λιάσιμο
των σταφυλιών σε συνδυασμό με την 19μηνη παλαίωση σε γαλλικά δρύινα βαρέλια,
συνθέτουν ένα κρασί με όγκο και πλήρη ισορροπία ανάμεσα στη γλυκύτητα και την
οξύτητά του. Ανθικά αρώματα, πλούσια γεύση με νότες βανίλιας, μελιού και
περγαμόντου. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να κλείσετε το δείπνο σας με αυτό το
εξαιρετικό κρασί.

Φιάλη / Bottle 375ml
40.00€

NOPERA LIASTOS Karlovasi, Samos

Nopera Winery Samos / Muscat blanc à petits grains / 2014
Samos’s Muscat dessert wine production is globally famous. The grape raisining along
with its 19 months long maturation in French oaken barrels create a strong kind of wine
with a perfect balance between sweetness and acidity. Floral aromas and a rich taste with
vanilla, honey and bergamot notes. The ideal way of closing your dinner.

ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ / WINE BY THE GLASS
Μοσχοφίλερο ΒΙΟ Ζαχαριά 2018 (λευκό)
Moschofilero BIO Zacharias 2018 (white)

5.00€

Αγιωργίτικο ΒΙΟ Ζαχαριά 2017 (ερυθρό)
Agiorgitiko BIO Zacharias 2017 (red)

5.50€

Αγιωργίτικο-Μοσχοφίλερο ΦΤΕΡΗ 2018 (ροζέ)
Agiorgitiko-Moschofilero FTERI 2018 (rosé)

5.50€

Μοσχάτο NOPERA ΛΙΑΣΤΟΣ 2014 (επιδόρπιο)
Muscat NOPERA LIASTOS 2014 (dessert)

9.00€

Επιμέλεια λίστας κρασιών: Δημήτρης Κούμανης, heteroclito bar à vin
Wine list curation: Dimitris Koumanis, heteroclito bar à vin

ΠΟΤΑ / SPIRITS
GIN
Hendrick's
Gin Mare
Tanqueray 10
VODKA
Grey Goose
Belvedere
WHISKEY
Cardhu 12 Y.O.
Monkey Shoulder
Balvenie 12 Y.O. DoubleWood
Nikka from the Barrel
RUM
Diplomatico Reserva Exclusiva
Havana Club Seleccion de Maestros
TEQUILA-MEZCAL
Patron Silver Blanco
Patron Reposado

12.00€
13.00€
13.00€
12.00€
12.00€
12.00€
12.00€
12.00€
15.00€
13.00€
14.00€
13.00€
14.00€

ΖΥΘΟΣ / BEER
Χάρμα Ποτήρι 400ml
McFarland 330ml
Aloha IPA 330ml

6.00€
6.00€
6.20€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
Coca Cola / Coca Cola Zero / Coca Cola Light 250ml
Sprite 250ml
Λεμονάδα / Sparkling Lemonade 250ml
Πορτοκαλάδα / Orange 250ml

4.00€
4.00€
4.00€
4.00€

ΝΕΡΑ / WATER
Acqua Panna 750ml
S. Pellegrino 750ml

Τα αλκοολούχα ποτά σερβίρονται σε μεζούρες των 50ml.
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 17 ετών.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει
το νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη - Τιμολόγιο).
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Υπεύθυνος Υγειονομικών θεμάτων: Ελένη Γιώτα

3.50€
4.50€

Spirits served in 50ml measures.
Consumption of alcohol is prohibited under the age of 17.
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has
not been provided (Receipt - Invoice).
Prices include all taxes.
Sanitary officer: Eleni Giota

