A magical journey begins, exciting the senses and the palate.
Varied textures, authentic flavours, joyful sounds,
beautiful images and unique scents.
A world of choices for those who appreciate quality,
who pursue pleasure and offer love in return.
Dreams exist to come true.

Welcome to Pralina Experience.
Ένα μαγικό ταξίδι αρχίζει, ένα παιχνίδι γεύσεων και αισθήσεων.
Διαφορετικές υφές, αυθεντικές γεύσεις, χαρούμενα ακούσματα,
ιδιαίτερες εικόνες και μοναδικές μυρωδιές.
Ένας κόσμος επιλογών για όσους εκτιμούν την ποιότητα,
αποζητούν την απόλαυση και ανταποδίδουν την αγάπη.
Τα όνειρα υπάρχουν για να πραγματοποιούνται.

Καλώς ήρθατε στα Pralina Experience.

31 Stasikratous str., 1065 Nicosia | Στασικράτους 31, 1065 Λευκωσία
Τ. 22665588 F. 22665589
pralinacy

All our beverages are prepared with exclusively made for Pralina Experience
italian blend 100% Arabica.
Όλα μας τα ροφήματα παρασκευάζονται από το φτιαγμένο αποκλειστικά
για το Pralina Experience, ιταλικό χαρμάνι από 100% κόκκους Arabica.

Espresso Beverages / Ροφήματα Εσπρέσο
Espresso single

€2.70

Espresso double

€3.70

Americano

€3.70

Macchiato

€2.90

Double Macchiato

€4.30

Flat White

€4.30

Cappuccino

€3.90

Latte

€3.90

Mocha Coffee

€4.30

Affogato

€3.90

Single shot espresso
Μονή δόση εσπρέσο

Double shot espresso
Διπλή δόση εσπρέσο

Double shot espresso with hot water
Διπλή δόση εσπρέσο με ζεστό νερό

Single shot espresso with a touch of milk foam
Μονή δόση εσπρέσο με μια πινελιά ζεστό αφρόγαλα

Double shot espresso with a touch of milk foam
Διπλή δόση εσπρέσο με μια πινελιά ζεστό αφρόγαλα

Double shot espresso ristretto with foam milk
Διπλή δόση εσπρέσο ristretto με ζεστό αφρόγαλα

Double shot espresso with foam milk
Διπλή δόση εσπρέσο με ζεστό αφρόγαλα

Single shot espresso with steamed milk
Μονή δόση εσπρέσο με ζεστό γαλα

Double shot espresso with chocolate powder and hot milk
Διπλή δόση εσπρέσο συνδυασμένο με σοκολάτα και ζεστό γάλα

Double shot espresso poured over homemade vanilla ice cream with
almonds and coffee beans
Διπλή δόση εσπρέσο με παγωτό βανίλια, αμύγδαλα και κόκκους καφέ

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

BEVERAGES / ΡΟΦΗΜΑΤΑ

HOT COFFEE BEVERAGES /
ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ

Filter Coffee / Καφές Φίλτρου
Classic Filter Coffee / Κλασσικός Καφές Φίλτρου
Batch Brew

€3.70

Certified specialty coffee single estate / Πιστοποιημένος καφές
ανώτερης ποιότητας και μοναδικής προέλευσης
Ethiopia - Yrgalem
V60
Chemex
Kyoto Cold Brew

Ethiopia - Harrena
French Press

Tanzania - Machare Estate
V60
Chemex

Peru - Alto Palomar
Syphon

Brazil - Lagoa do Morro
Syphon

El Salvador - San Luis
Syphon

Jamaica Blue Mountain
V60
Chemex
French Press

Kopi Luwak

€4.20
€4.20
€4.20
€4.20
€4.20
€4.20
€4.20
€4.20
€4.20
€8.50
€8.50
€8.50
€18.50
€18.50
€18.50

V60
Chemex
French Press

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

Οther Coffee Beverages / Ροφήματα Καφέ
Chocolate Macchiato

€4.50

Caramel Macchiato

€4.50

Instant Coffee

€3.70

Cyprus Coffee

€2.90

Cyprus Coffee double

€3.90

Double espresso with steamed milk, strawberry syrup and chocolate sauce
Διπλή δόση εσπρέσο με ζεστό αφρόγαλα, σιρόπι φράουλας και γαρνιτούρα
σοκολάτας

Double espresso with steamed milk, vanilla syrup and caramel sauce
Διπλή δόση με ζεστό αφρόγαλα, σιρόπι βανίλιας και γαρνιτούρα καραμέλας

Στιγμιαίος καφές

Κυπριακός καφές

Διπλός Κυπριακός καφές

Swiss water process decaf /
Ελβετική μέθοδος αποκαφενοποίησης

extra/επιπλέον

+€0.20
All of our products can be prepared with decaffeinated blend. Our 100% Arabica Brazilian coffee beans undergo
an ecological and environmental friendly water process, to remove caffeine from them. This natural process
avoids the use of chemical solvents preserving all the natural characteristics of the coffee.
Όλα τα ροφήματα μπορούν να παρασκευαστούν και χωρίς καφεΐνη. Οι 100% Arabica κόκκοι Βραζιλίας περνούν
από μια οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία επεξεργασίας νερού όπου η καφεϊνη αφαιρείται
χωρίς χημική επεξεργασία διατηρώντας όλα τα γευστικά χαρακτηριστικά του καφέ.

extra/επιπλέον

Εspresso shot / Δόση εσπρέσο

+€0.50

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

COLD COFFEE BEVERAGES /
ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ

Espresso Beverages / Ροφήματα Εσπρέσο
Freddo Espresso

€3.70

Freddo Cappuccino

€3.90

Iced Americano

€3.70

Iced Latte

€3.90

Iced Flat White

€4.30

Iced Mocha

€4.30

Iced shaken double espresso
Διπλή δόση εσπρέσο σε πάγο

Iced shaken double espresso topped up with foam milk
Διπλή δόση εσπρέσο με πάγο και κρύο αφρόγαλα

Iced double espresso topped with water
Διπλή δόση εσπρέσο με πάγο και νερό

Iced shaken double espresso with milk and topped up with foam milk
Διπλή δόση εσπρέσο με κρύο γάλα και αφρόγαλα

Iced shaken double ristretto with milk, topped up with foam milk
Διπλή δόση εσπρέσο ristretto με μια πινελιά από γάλα και αφρόγαλα

Iced shaken double espresso with mocha powder, milk, topped up
with foam milk
Διπλή δόση εσπρέσο με μόκα, γάλα και αφρόγαλα

Certified specialty coffee single estate / Πιστοποιημένος καφές
ανώτερης ποιότητας και μοναδικής προέλευσης
extra/επιπλέον
Peru - Alto Palomar / Περού
Brazil - Lagoa do Morro / Βραζιλία
El Salvador - San Luis / Ελ Σαλβαδόρ
Ethiopia - Harrena / Αιθιοπία
Jamaica Blue Mountain / Iαμαϊκή

+€0.50
+€0.50
+€0.50
+€0.50
+€2.80

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

Οther Coffee Beverages / Ροφήματα Καφέ
Chocolate Macchiato

€4.50

Caramel Macchiato

€4.50

Instant coffee

€3.70

Double espresso with milk, mocha, topped up with milk foam, strawberry
syrup and chocolate sauce
Διπλή δόση εσπρέσο με πάγο, κρύο αφρόγαλα, σιρόπι φράουλας και γαρνιτούρα
σοκολάτας

Double espresso with milk, vanilla syrup, topped with milk foam and
caramel sauce
Διπλή δόση με πάγο, κρύο αφρόγαλα, σιρόπι βανίλιας και γαρνιτούρα
καραμέλας

Στιγμιαίος καφές

Swiss water process decaf /
Ελβετική μέθοδος αποκαφενοποίησης

extra/επιπλέον

+€0.20
All of our products can be prepared with decaffeinated blend. Our 100% Arabica Brazilian coffee beans undergo
an ecological and environmental friendly water process, to remove caffeine from them. This natural process
avoids the use of chemical solvents preserving all the natural characteristics of the coffee.
Όλα τα ροφήματα μπορούν να παρασκευαστούν και χωρίς καφεΐνη. Οι 100% Arabica κόκκοι Βραζιλίας περνούν
από μια οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία επεξεργασίας νερού όπου η καφεϊνη αφαιρείται
χωρίς χημική επεξεργασία διατηρώντας όλα τα γευστικά χαρακτηριστικά του καφέ.

extra/επιπλέον

Εspresso shot / Δόση εσπρέσο

+€0.50

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

CHOCOLATE BEVERAGES / ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Valhrona 38%

€4.50

Valhrona 59%

€4.50

Valhrona 70%

€4.90

Valhrona Caramelia 36%

€4.90

Valhrona milk chocolate with 38% cocoa
Valhrona σοκολάτα γάλακτος με 38% κακάο

Valhrona dark chocolate with 59% cocoa
Valhrona μαύρη σοκολάτα με 59% κακάο

Valhrona dark chocolate with 70% cocoa
Valhrona μαύρη σοκολάτα με 70% κακάο

Valhrona milk chocolate with 36% cocoa and salted butter caramel
Valhrona σοκολάτα γάλακτος με 36% κακάο και αλμυρή καραμέλα βουτύρου
*Served hot or cold / Σερβίρονται ζεστές ή κρύες

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

TEA / ΤΣΑΙ

Tea Sachets*/ Φακελάκια τσαγιού

€4.00

Green tea / Πράσινο τσάι

Special, Jasmine, Bancha Fiorito, Special Gunpowder, Appuntamento, Menta

Herbal tea / Tσάι βοτάνων

Chamomile, Capetown

Fruity tea / Φρουτώδες τσάι
Infuso Frutti di Bosco

Black tea / Μαύρο τσάι

Rajasthan, English Breakfast, Earl grey

Oolong

Il Sogno di Michelangelo

Loose Tea* / Gourmet Tσάι

€5.00

Green tea / Πράσινο τσάι

King of jasmine, Romeo e Gulieta, Chamomile

Herbal tea / Τσάι βοτάνων

Infuso Notti in Tibet, Tisana Rooibos endless

White tea / Λευκό τσάι
Silvery Pekoe Yin Zhen

Black tea / Μαύρο τσάι

Darjeeling Morgard’s, Lapsang Souchong, Te TatJana

*Brewed hot and served over ice if desired / Σερβίρεται και παγωμένο μετά από ζεστή εκχύλιση

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

COLD TEA INFUSIONS /
ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΤΣΑΓΙΟΥ
Pink Cinnamon Tea

€5.50

Mexican Tea

€5.50

Exotic Tea

€5.50

Herbal tea chamomile, fresh pink grapefruit juice, honey and cinnamon
Τσάι βοτάνων χαμομήλι, φρέσκος χυμός από ροζ γκρέιπφρουτ, μέλι και κανέλα

Green Tea Jasmine and Romeo e Giulietta agave syrup mint leaves
and fresh ginger
Συνδυασμός πράσινου τσαγιού Jasmine και Romeo e Giulietta, σιρόπι αγάβης,
φύλλα μέντας και φρέσκο τζίντζερ

Herbal tea Notti in Tibet, honey, passion fruit, rosemary
Τσάι βοτάνων Notti in Tibet, μέλι, φρούτα του πάθους, δεντρολίβανο

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

OTHER BEVERAGES / ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Smoothies
Tutti Frutti

€5.50

Strawberry delight

€5.50

Caribbean Smoothie

€5.50

Milkshakes

€5.90

Apple juice, blackcurrant, blueberry, blackberry, banana and
lemon sorbet
Χυμός μήλο, φραγκοστάφυλο, μύρτιλο, βατόμουρο, μπανάνα
και σορμπέ λεμόνι

Strawberry, peach, papaya and apple juice
Φράουλα, ροδάκινο, παπάγια και χυμός μήλο

Pineapple, coconut and skimmed milk
Ανανάς, καρύδα και άπαχο γάλα

Choose your fanourite flavour from our ice-cream range.
Please consult our staff
Επιλέξτε την γεύση προτίμησής σας από την λίστα παγωτών μας.
Συμβουλευτείτε το προσωπικό μας για τις διαθέσιμες γεύσεις

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

BLENDED BEVERAGES / ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΑΓΟ

Blended Beverages
Le Coco Shake

€5.50

Origin Madagascar

€5.50

Royal Caramel

€5.50

Double espresso coconut milk, mocha powder and coconut flakes
topped up with whipped cream
Διπλό εσπρέσο με γάλα καρύδας, κακάο, νιφάδες καρύδας και σαντιγί

Double espresso poured over vanilla shake mixed with coffee beans
topped up with whipped cream
Διπλό εσπρέσο με γάλα, βανίλια, θρυμματισμένους κόκκους καφέ
και σαντιγί

Double espresso with caramel shake topped up with whipped cream
and caramel sauce
Διπλό εσπρέσο με καραμέλα, σαντιγί και σος καραμέλας

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

JUICES / ΧΥΜΟΙ

Fresh juices
Orange / Πορτοκάλι

€4.00

Carrot / Καρότο

€4.90

Apple / Μήλο

€5.50

Pear / Αχλάδι (S/E)

€5.50

Pomegrenate / Ρόδι (S/E)

€6.90

Mixed juice selection from: orange, apple, pear (S/E), carrot, pomegrenate (S/E),
strawberry (S/E), banana
Ανάμεικτος χυμός από: πορτοκάλι, μήλο, αχλάδι (S/E), καρότο, ρόδι (S/E),
φράουλα (S/E) , μπανάνα

€5.50

Homemade Lemonade / Σπιτική Λεμονάδα

€3.90

(S/E) Seasonal / Εποχιακά

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

MOCKTAILS / MH ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΚΟΚΤΕΙΛ
Private Tokyoto

€6.50

Sparkling Strawberry

€6.50

Nice Pear

€6.50

Ethiopian cold brew, passion fruit and mango, fresh lime juice,
topped up with ginger ale
Καφές κρύας εκχύλισης από την Αιθιοπία, φρούτα του πάθους και μάνγκο,
φυσικός χυμός λάιμ και ανθρακούχο νερό από ginger ale

Fresh strawberry puree, homemade ginger syrup, fresh lemon juice
and club soda
Φρέσκος πουρές φράουλας, σπιτικό σιρόπι τζίντζερ, φρέσκος χυμός λεμονιού
και σόδα

Fresh pear and lemon juice, homemade earl grey syrup and club soda
Φρέσκος χυμός από αχλάδι και λεμόνι, σπιτικό σιρόπι από τσάι earl grey και σόδα

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

MINERALS & REFRESHMENTS /
ΝΕΡΑ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Acqua Panna Natural Mineral water 75cl

€3.50

Vittel Natural Mineral water 1L

€4.50

Vittel Natural Mineral water 50cl

€3.50

Evian Natural Mineral Water 75cl

€4.50

Fiji Natural Artesian Water 50cl

€3.50

San Pellegrino Light Natural Sparkling Mineral Water 75cl

€4.50

San Pellegrino Light Natural Sparkling Mineral Water 25cl

€2.50

Perrier Natural Sparkling Mineral Water 33cl

€3.50

Soft Drinks 25cl

€2.50

Schweppes Bitter Lemon Soda Water 33cl

€2.50

Schweppes Soda Water 25cl

€2.50

Schweppes Indian Tonic Water 25cl

€2.50

Schweppes Ginger Ale 25cl

€2.50

Fever Tree Premium Indian Tonic Water 20cl

€3.00

Fever Tree Mediterranean Tonic 20cl

€3.00

Britvic Indian Tonic Water 20cl

€2.50

Britvic Ginger Beer Non Alchohol 20cl

€3.00

Britvic Low Calorie Indian Tonic Water 20cl

€2.50

Three Cents Mediterranean Tonic 20cl

€2.50

Three Cents Pink Grapefruit Soda 20cl

€2.50

Mastiqua 33cl

€3.50

Lamb & Watt Hibiscus Tonic Water 20cl

€3.00

Lamb & Watt Basil Tonic Water 20cl

€3.00

Lamb & Watt Cucumber Tonic Water 20cl

€3.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

Gentlemen’s Friend

€8.00

Smokey Old Fashioned

€8.00

Irish Coffee

€8.00

Baileys Coffee

€8.00

Gentlemen’s Jack, orange liqueur, cinnamon syrup and ethiopian cold brew
Ουίσκι, λικέρ πορτοκάλι, σπιτικό σιρόπι κανέλας και καφές κρύας εκχύλισης
από την Αιθιοπία

Makers Mark bourbon, apricot brandy, Lapsang Suchong tea,
chocolate bitters and brown sugar
Μπέρμπον, μπράντυ από βερίκοκο, καπνιστό τσάι Lapsang Suchong,
εκχυλίσματα σοκολάτας και καστανή ζάχαρη

Filter coffee, Irish whiskey, brown sugar and whipped cream
Καφές φίλτρου, Ιρλανδέζικο ουίσκι, καστανή ζάχαρη και σαντιγί

Baileys liqueur, filter coffee, fresh cream
Baileys λικέρ, καφές φίλτρου, φρέσκια κρέμα

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

SPIRITS / ΑΛΚΟΟΛΟYΧΑ

COFFEE IN GOOD SPIRITS /
ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛ

APERITIFS 5cl
Martini (Dry, Bianco, Rosato, Rosso)

€6.00

Dolin (Dry, Blanc, Rouge)

€8.00

Lillet (Blanc, Rose)

€8.00

Noilly Prat

€8.00

Otto’s Athens Vermouth

€6.00
€10.00

Antica Formoula
Aperol

€6.00

Campari

€6.00

Pimm´s N.1

€6.00

Ouzo Plomari

€6.00

Ouzo Varvayiannis

€6.00

Ouzo Thoukis

€5.00

APERITIFS 20cl
Ouzo Plomari

€18.00

Ouzo Varvayiannis

€18.00

Ouzo Thoukis

€15.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

BEERS & CIDERS / ΜΠΥΡΕΣ & ΜΗΛΙΤΕΣ
Local Beers / Τοπικές μπύρες
KΕΟ Lager Beer 33cl
KΕΟ Light Lager Beer 33cl
Carlsberg Lager Beer 33cl
Carlsberg Non-Alcohol 33cl
Carlsberg Classic Pale Lager Beer 33cl
Leon Lager Beer 33cl

€3.50
€3.50
€3.50
€3.50
€3.50
€3.50

Imported Beers / Εισαγώμενες μπύρες
Stella Artois Lager Beer 33cl
Heineken Lager Beer 33cl
Corona Pale Lager Beer 33cl
Innis & Gunn Lager Beer 33cl
Innis & Gunn Rum Finish Strong Ale 33cl
Hoegaarden White Ale 33cl
Estrella Damm Pale Lager Beer 33cl
Estrella Damm Daura (Gluten Free) 33cl
Estrela Damm Inedit Witbier 75cl
Leffe Blonde Ale 33cl
Delphi Pilsner Beer 33cl
Guiness Stout Beer 44cl
Erdinger Weiss 50cl

€4.50
€4.50
€4.50
€5.50
€5.50
€5.50
€5.50
€5.50
€10.00
€5.50
€7.50
€5.00
€5.50

Ciders / Μηλίτες
Somersby Cider 33cl
Kopparberg Cider with Strawberry & Lime 33cl

€4.50
€5.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

SPIRITS 4cl / ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Gin / Τζιν
London dry
Gordon’s London Dry Gin
Bombay Sapphire London Dry Gin
Tanqueray London Dry Gin
Sipsmith London Dry Gin
Greenall´s London Dry Gin
Martin Miller’s London Dry Gin
Botanic London Dry Premium Gin
Elephant Gin

Plymouth

€6.00
€6.00
€8.00
€8.00
€6.00
€8.00
€8.00
€12.00
€8.00

Plymouth Gin

Genever & Dutch Gin
Damrak Gin
Bols Genever

Grape Based Gin
G-Vine Floraison Distilled French Gin

New Wave Gin (Floral – Botanical - Citrus)
Tanqueray Ten Handcrafted Botanical Gin
Hendricks Botanical Distilled Scottish Gin
The Botanist Islay Dry Gin
Gin Mare Premium Spanish Gin
Duffy’s Small Batch Premium Gin
Caorunn Handcrafted Premium Scottish Gin
Edinburgh Seaside Gin Small Batch Distilled
Edinburgh Gin Premium Edinburgh Gin
Citadelle Reserve Solera Aged Gin
Caeli Mediterraneo Botanical Gin
Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin

Flavored Gin

€8.00
€8.00
€8.00
€12.00
€10.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€10.00
€12.00
€8.00
€12.00
€10.00

Silent Pool Gin

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

SPIRITS 4cl / ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Vodka / Βότκα
French
Grey Goose Classic
Grey Goose VX
Ciroc

€8.00
€15.00
€8.00

Russian
Smirnoff Red
Stolichnaya
Stolichnaya Elit
Beluga Noble
Russian Standard
Kauffman Private Collection

€6.00
€6.00
€12.00
€12.00
€6.00
€12.00

Poland
€8.00
€6.00

Belvedere
Sobieski

Dutch
€8.00
€6.00

Ketel One
Bols Vodka

British
€8.00

Chase

USA
€8.00

Tito´s

Ukraine
Nemiroff Lex Ultra

€6.00

Swedish
€6.00

Absolut

Finnish
€6.00

Finlandia Classic

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

SPIRITS 4cl / ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Rum / Ρούμι
Spanish style
Bacardi Superiore
Bacardi Oakheart Spiced
Bacardi 8 Aйos
Havana Club 3 Aйos
Havana Club Seleccion De Maestros
Zacapa 23 Solera
Zacapa XΟ
Diplomatico Planas
Diplomatico Mantuano
Diplomatico Reserva Exclusiva
Diplomatico Single Vintage

€6.00
€6.00
€8.00
€6.00
€8.00
€8.00
€15.00
€8.00
€10.00
€12.00
€20.00

French Style – Agricole
Rhum Longueteau White
Rhum Longueteau VS
Rhum Longueteau VSOP

€8.00
€10.00
€12.00

English Style – Navy
Angostura 1919 8 Years Old
Angostura 1824 12 Years Old
El Dorado 21 Years Old
Plantation Original Dark
Plantation Guatemala Gran Anejo

€10.00
€15.00
€20.00
€10.00
€12.00

Τequila / Τεκίλα
Don Julio Blanco
Jose Cuervo Especial Silver
Jose Cuervo Especial Gold
Jose Cuervo Especial Black
Casamigos Reposado
Casamigos Anejo
Mezcal 100% Agave

€8.00
€6.00
€8.00
€10.00
€8.00
€10.00
€10.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

SPIRITS 4cl / ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Cachaca / Αποστάγματα
Capucana Handcrafted
Yaguara Branca Small Batch
Yaguara Ouro Aged Cachaca

€12.00
€12.00
€15.00

EAUX-DE-VIE 4cl /
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙ & ΦΡΟΥΤΑ
Zivania Loel
Tsiakkas Zivania Oak Aged
Grappa Brunello Di Montalcino, A. Gaja
Poire Williams
Kirsch
Pisco

€4.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00

EAUX-DE-VIE 20cl /
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙ
Zivania Loel
Voreas Nico Lazaridi Tsipouro
Zivania ΚΕΟ
Zivania Soultanina

€15.00
€18.00
€18.00
€18.00

BRANDIES 4cl & METAXA
Keo V.S.O.P Brandy
Metaxa 5*
Metaxa 7*
Metaxa 12*
Metaxa Private Reserve

€6.00
€6.00
€8.00
€10.00
€15.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

COGNACS & ARMAGNACS 4cl /
ΚΟΝΙΑΚ & ΑΡΜΑΝΙΑΚ
Martell V.S
Courvoisier V.S
Remy Martin V.S.O.P
Hine Cigar Reserve
Hine Antique X.O Premier Cru
Hennessy X.O
Hennessy Paradis Imperial
Chateau De Laubade Armagnac V.S.O.P
Laubade Armagnac X.O
Delamain X.O Premier Cru
Delamain ‘Vesper” Premier Cru

Calvados
Christian Drouin V.S.O.P
Christian Drouin X.O
Christian Drouin Hors D’ Age

€8.00
€8.00
€10.00
€12.00
€25.00
€20.00
€75.00
€15.00
€25.00
€20.00
€25.00
€15.00
€20.00
€25.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

WHISKIES & WHISKEYS 4cl / ΟΥΙΣΚΥ
Blended Scotch Whisky
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Double Black
Johnnie Walker Blue Label
J&B
Grant’s
Bell’s
Famous Grouse
Chivas Regal 12 Years Old
Chivas Regal 18 Years Old
Dimple 15 Years Old
Dewars White Label

Single Malt Highlands
The Macallan 12 Years Old
The Macallan 18 Years Old
Glenmorangie 10 Years Old
Dalmore Cigar Malt

Speyside
Cardhu 12 Years Old
The Singleton of Dufftown
Glenfiddich 12 Years Old

Lowlands
Auchentoshan Bourbon Cask 12 Years Old
The BenRiach 20 Years Old

Islands
Isle of Jura Superstition
Lagavulin 16 Years Old

Islay
Laphroaig 10 Years Old
Ardbeg 10 Years Old

€6.00
€8.00
€10.00
€25.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€8.00
€16.00
€8.00
€6.00
€12.00
€30.00
€12.00
€20.00
€10.00
€10.00
€12.00
€10.00
€22.00
€12.00
€14.00
€12.00
€12.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

WHISKIES & WHISKEYS 4cl / ΟΥΙΣΚΥ
Irish Whiskey
Bushmills Black Bush
Jameson

American Whisky Bourbon
Jim Beam Black Label Kentucky Straight
Wild Turkey Kentucky Straight
Four Roses Kentucky Straight

Tennessee
Jack Daniel’s Sour Mash No.7

Canadian
Canadian Club

Japanese Whisky
The Nikka Premium Bended 12 Years Old
Nikka Pure Malt Taketsuru

€10.00
€6.00
€6.00
€6.00
€10.00
€ 7.00
€6.00
€18.00
€30.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

LIQUEURS 5cl / ΛΙΚΕΡ
Amaretto Di Saronno
Baileys
Cointreau
Drambuie
Clayva
Galliano Vanilla
Grand Marnier
Kahlua
Limoncello
Malibu
Archers Peach Schnapps
Sambuca (White or Dark)
Southern Comfort
Tia Maria
Midori
Green Chartreuse
Yellow Chartreuse
Frangelico
Benedictine D.O.M.
Crème De Cassis De Bourgogne
Luxardo
Chambord
Italicus Rosolio Di Bergamotto
Filfar Orange Liqueur
The Bitter Truth Elderflower
The Bitter Truth Violet
The Bitter Truth Golden Falernum
The Bitter Truth Apricot
Roots Mastiha
Roots Tentura
Roots Rakomelo
Roots Herb Liqueur
Mastic Tears

€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€6.00
€8.00
€8.00
€8.00
€6.00
€6.00
€6.00
€8.00
€8.00
€6.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€6.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

DIGESTIVES 5cl / ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΠΟΤΑ
Fernet Branca
Jagermeister
Cynar
Amaro Averna
Amaro Ramazotti
MonteNegro Amaro

€6.00
€6.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

COCKTAILS / ΚΟΚΤEΙΛ
Cocktails
The Gin & Tonic Experience
Discover your experience
Ανακάλυψε την δική σου εμπειρία
		

Amalfi

Martini Rosato, tonic water, lemon & wild berries
Mαρτίνι Rosato, τόνικ, λεμόνι και άγρια βατόμουρα

€10.00

€8.00

The Med

€10.00

Pink Sin

€10.00

Long Island Iced Tea

€10.00

Old Fashion

€10.00

Dark and Stormy

€10.00

Mint Julep

€10.00

Caipirinha

€8.00

Pisco Sour

€10.00

Mastiha, lemon, sugar, basil tonic
Μαστίχα, λεμόνι, ζάχαρη, τόνικ βασιλικού

Gin, ginger, lime, sugar, pink grapefruit soda, cinnamon
Τζιν, τζίντζερ, λάιμ, ζάχαρη, σόδα ροζ γκρειπφρουτ και κανέλα

Vodka, gin, tequila, rum, orange liqueur, lemon, coca-cola
Βότκα, τζιν, τεκίλα, ρούμι, λικέρ πορτοκάλι, λεμόνι, κόκα-κόλα

Bourbon whiskey, sugar, Angostura bitters
Αμερικάνικο ουίσκι, ζάχαρη, Angostura bitters

Spiced Rum, lime, Angostura bitters, ginger beer
Πικάντικο ρούμι, λάιμ, Angostura bitters, μπύρα τζίντζερ

Bourbon whiskey, sugar, mint
Αμερικάνικο ουίσκι, ζάχαρη, δυόσμος

Cachaca, lime, sugar
Κατσάσα, λάιμ, ζάχαρη

Pisco, sugar, lemon, egg white, cinnamon, Angostura bitters
Μπράντι Pisco, ζάχαρη, λεμόνι, ασπράδι αυγού, κανέλα, Angostura bitters

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

COCKTAILS / ΚΟΚΤΕΙΛ
Kentucky Pumpkin

€10.00

Elegante

€12.00

Bourbon whiskey, brandy, orange liqueur, Pumpkin puree, lemon, nutmeg
Αμερικάνικο ουίσκι, μπράντι, λικέρ πορτοκάλι, πουρέ κολοκύθας,
χυμό λεμονιού, μοσχοκάρυδο

Aged rum, bourbon whiskey, chocolate bitters, sweet Vermouth, maple syrup
Παλαιωμένο ρούμι, αμερικάνικο ουίσκι, chocolate bitters, γλυκό Βερμούτ, σιρόπι σφένδαμου
		

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

COCKTAILS / ΚΟΚΤΕΙΛ
Whiskey Based
Manhattan
Rusty Nail
		

€8.00
€8.00

Brandy Based
Brandy Sour

Vodka Based

Black Russian
Cosmopolitan
Bloody Mary
Moscow Mule
		

Rum Based

Mai Tai
Pina Colada
Mojito
Daquiri
Cuba Libre

€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00

		

Gin Based
Dry Martini
Dirty Martini
Negroni
Aviation
		

Tequila Based
Margarita
Paloma
		

Champagne & Sparkling wine based
Mimosa
Kir Royal
Bellini
Aperol Spritz
Hugo

€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€10.00
€10.00
€10.00
€8.00
€8.00

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

DESSERTS / ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Duke

€5.70

Craquelino

€5.70

Melody

€5.70

Chocolate

€5.70

Princess

€5.70

American Carrot Cake

€5.70

Crunchy

€5.70

Strawberry Tart

€5.70

Lemon Tart

€5.70

Duchess biscuit dark, chocolate crémeux, coated with dark chocolate glazing
Μπισκότο δούκισσας, κρέμα μαύρης σοκολάτας και επικάλυψη με γλάσο μαύρης
σοκολάτας

Chocolate sponge cake, caramelized almonds, milk and dark chocolate ganache with
Tahitian vanilla and white chocolate mousse, covered with dark chocolate glazing
Παντεσπάνι σοκολάτας, καραμελωμένα αμύγδαλα, γκανάζ μαύρης σοκολάτας και
σοκολάτας γάλακτος, γέμιση από μούς λευκής σοκολάτας και βανίλια Ταϊτής και
επικάλυψη με γλάσο σοκολάτας

Light chocolate sponge cake, semi sweet dark chocolate mousse, coated
with dark chocolate glazing
Ελαφρύ παντεσπάνι σοκολάτας, μους ημίγλυκιας μαύρης σοκολάτας και
επικάλυψη με γλάσο μαύρης σοκολάτας
Duchess biscuit, milk chocolate crémeux, orange liqueur and milk chocolate
glazing with hazelnut flavour
Μπισκότο δούκισσας, κρέμα σοκολάτας γάλακτος, λικέρ πορτοκαλιού και
επικάλυψη γλάσου σοκολάτας γάλακτος με γεύση φουντουκιού
Carrot cake with crushed nuts and cream cheese frosting
Κέικ καρότου με ψιλοκομμένα καρύδια και κρέμα τυριού

Vanilla sponge cake, white chocolate mousse, dark chocolate crémeux, milk
and dark chocolate ganache, caramelized hazelnuts and milk chocolate glazing
Παντεσπάνι βανίλιας, μους άσπρης σοκολάτας, κρέμα μαύρης σοκολάτας, γκανάζ
γάλακτος και μαύρης σοκολάτας, καραμελωμένα φουντούκια και γλάσο σοκολάτας
γάλακτος
Sable biscuit with Tahitian vanilla crème pâtissière covered with fresh strawberries
Μπισκότο σαμπλέ, κρέμα πατισερί με βανίλια Ταϊτής και επικάλυψη
από φρέσκιες φράουλες
Sable biscuit with lemon cream and italian maringue, garnished with red currants
Μπισκότο σαμπλέ, κρέμα λεμονιού και ιταλική μαρέγκα, γαρνιρισμένο με κόκκινα
μούρα

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

DESSERTS / ΕΠΙΔOΡΠΙΑ

Chocolate sponge cake, based on crispy hazelnut flavoured biscuits with a layer
of Crème brûlée with Tahitian vanilla, dark and milk chocolate and caramel mousse
Παντεσπάνι σοκολάτας, σε βάση από τραγανά crisps με γεύση φουντουκιού
με μια στρώση Crème brûlée με βανίλια Ταϊτής, μους μαύρης σοκολάτας, σοκολάτας
γάλακτος και καραμέλας

DESSERTS / ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Vanilla Mille-feuille

€5.70

Profiterole

€5.70

Éclair

€3.50

Crème Brûlée

€5.70

Rainbow

€5.70

Crème Brûlée Cheese Cake

€5.70

Tiramisu Espresso

€5.70

Lava Cake

€6.70

Apple Pie

€6.70

Strawberries

€6.50

Caramelized puff pastry with Tahitian vanilla crème pâtissière,
coated with powdered sugar
Καραμελωμένη σφολιάτα με κρέμα πατισερί από βανίλια Ταϊτής
και επικάλυψη με ζάχαρη άχνη

Chioux filled with Tahitian vanilla crème pâtissière coated with chocolate glazing
Chioux με κρέμα πατισερί από βανίλια Ταϊτής και επικάλυψη από γλάσο σοκολάτας
Authentic French recipe of slowly baked éclair biscuit with Tahitian vanilla
crème pâtissière and dark chocolate glazing
Αυθεντική Γαλλική συνταγή σιγοψημένου μπισκότου εκλέρ με γέμιση από
κρέμα βανίλιας Ταϊτής και επικάλυψη από γλάσο μαύρης σοκολάτας
Tahitian vanilla cream coated with caramelized sugar
Κρέμα με βανίλια Ταϊτής και επικάλυψη καραμελωμένης ζάχαρης
Layered sponge cake with strawberry, pistachio and blueberry flavours
with cream cheese frosting
Παντεσπάνι με γεύσεις από φράουλα, φιστίκι Αιγίνης, μύρτιλο και κρέμα τυριού

Oven baked cheese cake with a layer of Crème brûlée on biscuit and raspberry jam
Ψημένο στο φούρνο cheese cake με στρώση από Crème brûlée πάνω σε μπισκότο
και μαρμελάδα βατόμουρο

Tiramisu cream made of mousse mascarpone cheese mixed with authentic espresso,
covered with marengues and cocoa
Κρέμα τιραμισού από μους τυριού mascarpone με αυθεντικό εσπρέσο
και επικάλυψη με μαρέγκες και κακάο
Oven baked chocolate souffle with melted chocolate served with vanilla ice cream
Ζεστό κέικ σοκολάτας με ρευστή σοκολάτα σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια
Sable biscuit with baked apples and crumble served with vanilla ice cream
Μπισκότο σαμπλέ, ψημένα μήλα και crumble, σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια
Strawberries with Cointreau, whipped cream and meringues
Φράουλες με Cointreau, σαντιγί και μαρέγκες

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

Trifle (S/E)

€5.70

Panna Cotta (S/E)

€5.70

Marquise (S/E)

€5.70

Apple Ganache (S/E)

€5.70

Strawberry jelly with savoiardi, fresh strawberries, kiwi, pomegranate,
roasted almonds, Tahitian vanilla crème pâtissière and fresh cream
Ζελέ φράουλας με μπισκότο σαβουαγιάρ, φρέσκες φράουλες, ακτινίδιο, ρόδι,
καβουρδισμένο αμύγδαλο, κρέμα πατισερί βανίλιας από την Ταϊτή και φρέσκια κρέμα

Panna Cotta cream with flavoured yogurt and strawberry topping
Κρέμα πανακότα με γεύση γιαούρτι και επικάλυψη φράουλας

Fasting duchess biscuit with dark chocolate and pistachio
(available during fasting periods)
Μπισκότο δούκισσας νηστίσιμο με μαύρη σοκολάτα και φιστίκι Αιγίνης
(διαθέσιμο σε περιόδους νηστείας)

Base of apple cake with pieces of apple, brown sugar coated
with dark ganache chocolate made of coconut milk
(available during fasting periods)
Κέικ μήλου με κομμένα κομμάτια μήλου, καστανή ζάχαρη
με επικάλυψη από ganache μαύρης σοκολάτας από γάλα καρύδας
(διαθέσιμο σε περιόδους νηστείας)

(S/E) Seasonal / Εποχιακά

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

ICE CREAM / ΠΑΓΩΤΟ
Various flavours / Διάφορες γεύσεις*

Milk chocolate, hazelnut, vanilla, strawberry, mastiha, lemon sorbe, mango sorbe,
caramel, yogurt, pistacchio, coffee
Σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα φουντουκιού, βανίλια, φράουλα, μαστίχα, σορμπέ λεμόνι,
σορμπέ μάνγκο, καραμέλα, γιαούρτι, φιστίκι Αιγίνης, καφές
One scoop
Μια μπάλα

€2.25

Two Scoops
Δύο μπάλες

€4.35

Three scoops
€6.00
Τρεις μπάλες		

Our recipes were developed in collaboration with Yves Gerla, ice cream world champion
Οι συνταγές μας έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον Yves Gerla,
παγκοσμίως βραβευμένο δημιουργό παγωτού

FRUIT SALAD / ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ
Fruit salad / Φρουτοσαλάτα

Salad with seasonal and exotic fruits
Σαλάτα με εποχιακά και εξωτικά φρούτα

€6.50

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

BAKERY / ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
Shortcust pastry pies with / Πίτες από ζύμη κουρού με:
Spinach and feta cheese
Σπανάκι και φέτα

€3.50

Feta Cheese
Φέτα

€3.50

Chicken, mushroom and cheese
Κοτόπουλο, μανιτάρια και τυρί

€3.50

Croissants
Plain
Σκέτο

€2.50

Chocolate
Σοκολάτας

€2.70

Almond
Αμυγδάλου

€2.70

Quiche
Freshly baked quiche lorraine with οnion, bacon, mushroom
Φρεσκοψημένα κις με κρεμμύδι, μπέικον, μανιτάρι

€5.50

Freshly baked mediterranean quiche lorraine with spinach, feta cheese,
cherry tomatoes, basil
Φρεσκοψημένα κις με σπανάκι, φέτα, ντοματίνια, βασιλικό

€6.50

Yogurt with honey and nuts

€4.90

Fruit yogurt with granola and mixed dry fruits

€4.90

Γιαούρτι με μέλι και ξηρούς καρπούς

Φρουτογιαούρτι με ανάμεικτα ξηρά φρούτα και γκρανόλα

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

FOOD / ΦΑΓΗΤΑ

YOGURTS / ΓΙΑΟYΡΤΙΑ

BREAKFAST / ΠΡΩΙΝΟ

Served until 11:30 / Σερβίρεται μέχρι τις 11:30

Mediterranean οmelette

€10

Omelette with Spanish chorizo

€12

Omelette with onions, marjoram, fresh tomatoes, feta cheese and ham
Μεσογειακή ομελέτα
Ομελέτα με κρεμμύδι, ματζουράνα, φρέσκια ντομάτα, τυρί φέτα και ζαμπόν
Omelette with onions, marjoram, fresh tomatoes, grated parmesan cheese,
bacon, chorizo, mushroom and bacon
Ομελέτα με ισπανικό τσορίθο
Ομελέτα με κρεμμύδι, ματζουράνα, φρέσκια ντομάτα, τριμμένο τυρί παρμεζάνα,
μπέικον, τσορίθο, μανιτάρι και βασιλικό

Spinach egg white omelette

€8

Eggs benedict with pancetta

€8

Eggs benedict with salmon

€9

Omelette with spinach, feta cheese and fresh tomatoes
Ομελέτα με σπανάκι και ασπράδια αυγού
Ομελέτα με σπανάκι, τυρί φέτα και φρέσκια ντομάτα
Poached eggs on bun with crispy smoked pancetta, mushrooms, sprinkled
with Hollandaise chives sauce, served with mixed green salad
Αυγά μπένεντικτ με πανσέτα
Αυγά ποσέ σερβιρισμένα σε ψωμάκι, με τραγανή πανσέτα, μανιτάρια,
με σάλτσα Hollandaise και σχοινόπρασο, μαζί με πράσινη σαλάτα
Poached eggs on bun with salmon, cream cheese, avocado, sprinkled
with Hollandaise chives sauce, served with mixed green salad
Αυγά μπένεντικτ με σολομό
Αυγά ποσέ σερβιρισμένα σε ψωμάκι, με σολομό, κρέμα τυριού, αβοκάντο,
με σάλτσα Hollandaise και σχοινόπρασο, μαζί με πράσινη σαλάτα

ÉCLAIR SANDWICHES / ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΕΚΛΕΡ
Chicken halloumi

€11

Delicatessen and cheese

€10

Seafood

€12

Chicken, halloumi cheese, tomato marmalade and baby ruccola
Κοτόπουλο χαλλούμι
Κοτόπουλο, χαλλούμι, μαρμελάδα ντομάτας και τρυφερά φύλλα ρόκας

Salami Napoli, Virginia ham, cheddar cheese, baked tomato and fresh basil leave
Αλλαντικών και τυριών
Σαλάμι Νάπολι, βιρτζίνια χάμ, τυρί τσένταρ, ψητή ντομάτα φούρνου
και φρέσκα φύλλα βασιλικού

Carpaccio sea bass, smoked sturge fish, baked cherry tomatoes and wakame salad
Ψαρικών
Καρπάτσιο λαυράκι, οξύριγχος, ψητά ντοματίνια και ιαπωνική σαλάτα από φύκια

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

SANDWICHES / ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Ciabatta charcuterie

Ciabatta with air dried ham, Napoli salami, crispy pancetta, cheese,
lettuce and tomato sauce
Τσιαπάτα αλλαντικών
Τσιαπάτα με ζαμπόν ωρίμανσης, σαλάμι Νάπολι, τραγανή πανσέτα,
τυρί, μαρούλι και σάλτσα ντομάτας

Mozzarella and pesto ciabatta

Ciabatta with fresh mozzarella, basil pesto and tomato, served with salad
Τσιαπάτα με μοτσαρέλλα και πέστο
Tσιαπάτα με φρέσκια μοτσαρέλλα, πέστο βασιλικού και ντομάτα,
συνοδευόμενο από σαλάτα

Οpen sandwich with turkey and ricotta cheese
Βread with smoked turkey, scented with herbs and lime
ricotta cheese,and semi-sun-dried tomatoes
Σάντουιτς ανοιχτό με γαλοπούλα και ρικότα
Ψωμί με καπνιστή γαλοπούλα, αρωματισμένο με βότανα
και λάιμ τυρί ρικότα, και ημίλιαστα ντοματίνια

Open sandwich with salmon and avocado

Βread with marinated salmon, cream cheese mousse and avocado
Σάντουιτς ανοιχτό με σολομό και αβοκάντο
Ψωμί με μαριναρισμένο φιλέτο σολομού, ανάλαφρη
κρέμα τυριού και αβοκάντο

€8.50

€9

€9.50

€12.50

ΠΙΑΤΕΛΕΣ/ PLATTERS
Τοwer delight

Snacks and desserts for morning
or afternoon break
Πύργος απόλαυσης
Aλμυρά και γλυκά εδέσματα για πρωινό
ή απογευματινό διάλειμμα

€15 2 person/άτομα | €28 4 person/άτομα

Αllergies and intolerances: if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best dishes for you.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε,
για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.
Prices include service charge and VAT. / Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.

