ΚΑΦΕΔΕΣ &
ΡΟΦΗΜΑΤΑ
COFFEES &
BEVERAGES

Ελληνικός καφές μονός

2,00 €

Cappuccino
Διπλός Cappuccino

Greek Coffee single

Ελληνικός καφές διπλός

2,50 €
3,00 €
2,50 €

Freddo Espresso
Freddo Cappuccino
Café Americano

4,00 €

Προσθέστε γεύση

2,50 €
3,50 €

Προσθέστε σαντιγύ

Tea various flavours

Σοκολάτα (ζεστή ή κρύα)

Freddoccino
Milk Shake
Γρανίτα

Απλή μπάλα

Προσθέστε μπάλα παγωτού

1,90 €
0,50 €

Slushy

Alfa βαρέλι (400ml)

4,50 €

Alfa draught (400 ml)

Mythos (330ml)
Amstel (330ml)
Heineken / Heineken light (330ml)
Fischer (330ml)
Corona (330ml)
Alfa Weiss (330 ml)
Φρέσκια Μπύρα Χίου (330ml)

4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
6,50 €

Fresh Chios Beer (330 ml)

Amstel Radler – λεμόνι (330ml)

4,50 €

Amstel Radler – lemon (330 ml)

Amstel Free (0% alcohol) (330ml)

4,00 €

Φυσικός χυμός πορτοκάλι

4,00 €

Fresh Orange Juice

Φυσικός χυμός ανάμεικτος

5,00 €

Fresh Fruit Juice mixed

Φρέσκια σπιτική λεμονάδα (ποτήρι)

4,00 €

Fresh Homemade Lemonade (glass)

Φρέσκια σπιτική λεμονάδα (1lt)

12,00 €

Fresh Homemade Lemonade pitcher (1lt)

Φρουτοσαλάτα

Whole piece of seasonal fruit

Bucket of Corona Beers (5 bottles)

Koυβάς με Bacardi Breezer (5 μπουκ.) 20,00 €
Bucket of Bacardi Breezer (5 bottles)

ΜΠΥΡΕΣ
BEERS
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΧΥΜΟΙ &
ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΕΣ
FRESH JUICES &
FRUIT SALADS

6,50 €
5,00 €
2,00 €

5,00 €
3,00 €

Natural juice in various flavors (330ml)

Ανθρακούχο νερό Ζαγόρι (330ml)

2,50 €

Sparkling Water Zagori (330ml)

San Pellegrino (500ml)
Μπουκάλι νερό μικρό (500ml)

4,50 €
0,50 €

Water Small (500ml)

Μπουκάλι νερό μεγάλο (1lt)

1,00 €

Water big (1lt)

ΠΟΤΑ
DRINKS
Απλό ποτό

Ποτήρι
Glass

Φιάλη
Bottle

8.00 € 80.00 €

Simple Label

Premium ποτό

10.00 € 110.00 €

Premium Label

Σούμα

Fresh Watermelon

Ολόκληρο κομμάτι εποχιακού φρούτου

Koυβάς με μπύρες Corona (5 μπουκ.) 24,00 €

Red Bull / Red Bull Zero Sugar (250ml)
Χυμός σε διάφορες γεύσεις (330ml)

6,50 €

Fruit Salad with Ice Cream

Φρέσκο καρπούζι

πορτοκάλι, λεμόνι, καρπούζι (275ml)
5,00 €
Bacardi Breezer / orange, lemon, watermelon

3,00 €
3,00 €
2,50 €
4,00 €

Iced Tea Arizona in various flavors (500ml)

Ούζο Πλωμάρι

Fruit Salad with yoghurt

Φρουτοσαλάτα με παγωτό

5,00 €

Coca-Cola / Light / Zero (330ml)
Fanta Orange / Blue / Lemon / Sprite (330ml)
Schweppes Soda / Tonic Water (330ml)
Παγωμένο τσάι Arizona σε διάφορες γεύσεις (500ml)

5,00 €

Fruit Salad

Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι

Strongbow Gold (330ml)
Bacardi Breezer

1,50 €

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
SOFT DRINKS

Scoop

Toppings

0,50 €

Add scoop of ice-cream

ΠΑΓΩΤΟ
ICE CREAM

5,00 €
5,50 €
4,50 €

0,50 €

Add Whipped Cream

Double Espresso

ΠΑΓΩΜΕΝΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ICED BEVERAGES

3,50 €
4,00 €
3,00 €

Add Flavor

Chocolate (hot or cold)

Espresso
Διπλός Espresso

3,30 €
4,00 €

Double Cappuccino

Greek Coffee double

NesCafé / Frappé
Τσάι σε διάφορες γεύσεις

1

4.00 €

7.00 €

4.00 €

7.00 €

Ouzo “Plomari”
Souma (traditional ouzo from Paros)

THIRSTY

2

ΣΝΑΚ
SNACKS

Μεζές Ούζου / Σούμας

5.00 €

Meze platter for Ouzo or Souma

Πίτα ημέρας

3,00 €

Arabian Pita with Salmon (katiki, rucola,

3,00 €

Club sandwich ζαμπόν ή γαλοπούλα

Pie of the day

Τοστ (ζαμπόν ή γαλοπούλα με τυρί)
Toast (ham or turkey with cheese)

Μπαγκέτα - ζαμπόν ή γαλοπούλα

(γκούντα, μαγιονέζα, ντομάτα & μαρούλι)
Baguette - ham or turkey (gouda cheese,
mayo, tomato & lettuce)

Μπαγκέτα χωριάτικη (σαλάμι μπύρας,
φέτα, ντομάτα, ελαιόλαδο & ρίγανη)
Greek Baguette (beer salami, feta, tomato,
olive oil & oregano)
Μπαγκέτα «Νάξος» (γραβιέρα Νάξου,

προσούτο, ρόκα, ντομάτα & λαδορίγανη)
Naxos Baguette (Naxos gruyere, prosciutto,
rucola, tomato, olive oil & oregano)

ΓΕΥΜΑ
LUNCH

Αραβική πίτα με σολωμό (κατίκι, ρόκα,
άνιθο, φρέσκο κρεμμύδι & λεμονόλαδο)

4,00 €

4,00 €

6,00 €

5,50 €

(γκούντα, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι & σως)
Club Sandwich with Ham or Turkey (gouda,
bacon, tomato, lettuce & sauce)

6,50 €

7,00 €

Σπιτικό μπέργκερ με μοσχαρίσιο μπιφτέκι,
καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα, τυρί,
μαρούλι και σως, σερβιρισμένο
με φρέσκες τηγανητές πατάτες
10,00 €

Σπιτικό φαγητό ημέρας – επιλογή γαρνιτούρας: ρύζι,
τηγανητές πατάτες ή μακαρόνια – Ρωτήστε τον σεβιτόρο μας

8,00 €

Pizza Amaryllis (cheese, tomato, ham, bacon,
bell peppers, mushroom)

Pizza tartufata (τυρί, ντομάτα, μανιτάρια,
λάδι τρούφας)

μπέικον, ντομάτα, μαρούλι & σως μουστάρδας)
Club Sandwich with Chicken (gouda, bacon,
tomato, lettuce & mustard sauce)

Homemade Beef burger with caramelized
onions, tomato, cheese, lettuce and sauce,
served with French fries

7,00 €

Pizza Margherita (cheese, tomato)

Pizza Amaryllis (τυρί, ντομάτα, ζαμπόν,
μπέικον, πιπεριές, μανιτάρια)

dill, fresh onion, olive oil & lemon)

Club sandwich κοτόπουλο (γκούντα,

Pizza Μαργαρίτα (τυρί, ντομάτα)

11,00 €

Pizza Tartufata (cheese, tomato,
mushrooms, truffle oil)

Τηγανητό καλαμάρι
Πατάτες τηγανητές
Γιαούρτι με γλυκό κουταλιού καρότο
Γιαούρτι με μέλι και καρύδια

Σαλάτα «Αμαρυλλίς» με ρόκα, λόλο ρόσο, φινόκιο,
πράσινο μήλο, καρότο, λάχανο και κουκουνάρι

13,50 €

Ροκά, προσούτο, αχλάδι (ή ροδάκινο) μανούρι σχάρας,
φλέικς αμυγδάλου και βινεγκρέτ)

15,00 €

Rucola, prosciutto, pear (or peach), grilled Manouri cheese,
almond flakes & vinegraitte

17,00 €

Παραδοσιακή Χωριάτικη σαλάτα

12,00 €

Κλασική σαλάτα Caesar’s

11,00 €

Κριθαροκουλούρα, ψιλοκομμένη ντομάτα, ξινομυζήθρα,
ελιές, ελαιόλαδο, κάπαρη και ρίγανη

Ριζότο θαλασσινών (γαρίδες, καλαμάρι & μύδια)
Seafood risotto {prawns, calamari & mussels}

Ριζότο με κοτόπουλο και μανιτάρια
Chicken & mushroom risotto

Χυλοπίτες φούρνου
Baked Greek pasta

Μακαρονάδα
Bolognese / Napolitaine / Carbonara

9,00 €

Pasta à la: Bolognese / Napolitaine / Carbonara

SKIN GETS DARKER
DRINKS GET COLDER
NIGHTS GET LONGER
LIFE GETS BETTER!
ΚΕΙΜΕΝΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΕΙΜΕΝΑΚΙ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΕΙΜΕΝΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟ

5,00 €

Yoghurt with Honey & Walnuts

Γαρίδες σαγανάκι
Prawns linguine

6,00 €

Yoghurt with sweet Carrot

Amaryllis Salad with rucola, lollo rosso, fennel, green apple, carrot,
cabbage, pine nuts and vinaigrette sauce

Γαριδομακαρονάδα με λιγκουίνι

4,00 €

French Fries

Homemade dish of the day / sides: rice, French fries or spaghetti Ask our waiter
Prawns “saganaki”

8,00 €

Fried Calamari

7,00 €

6,00 €
6,50 €

Tradidional Greek salad

6,50 €

Classic Caesar’s salad

5,50 €

Barley Rusk, chopped tomatoes, Xinomyzithra, olives,
Olive Oil, capers & oregano

Σαλάτα με καρπούζι και φέτα

5,00 €

Salad with watermelon and Feta cheese

ΣΑΛΑΤΕΣ
SALADS

HUNGRY

SIGNATURE COCKTAILS

Uncle Tito’s Margarita 

12,00 €

Mια ζεστή αλλά δροσιστική Margarita από premium
Tequila, λάιμ, triple sec, συρόπι αγαύης, Tabasco και
καπνιστό αλάτι
A hot yet refreshing Margarita made with premium Tequila, lime, triple sec, agave syrup and a rim of Tabasco
and smoked salt

Mastiha Smash 

9,00 €

Ένα πλούσιο smash από premium λικέρ Μαστίχας,
Fernet Branca, λάιμ και δυόσμο
A rich smash made with premium Mastiha liqueur,
Fernet Branca, lime and spearmint

Love – Love 

9,00 €

Ένα γλυκό και κρεμώδες μιξ από λικέρ Μαστίχας,
γιαούρτι, σιρόπι τριαντάφυλλο και φρέσκιες φράουλες
A sweet and creamy mix of Mastiha liqueur, yoghurt,
rose syrup and fresh strawberries

Rosemary Collins 

10,00 €

Ένα κλασικό Collins από premium gin, σπιτική
λεμονάδα και εκχύλισμα από δεντρολίβανο που
δίνει μια Ελληνική πινελιά
A classic Collins made with premium gin, homemade
lemonade, infused with Rosemary for a Greek touch

Natalie Passion 

10,00 €

Piña Colada 

10,00 €

Premium ροζ gin με γεύση από φρέσκιες φράουλες
Premium pink gin with the taste of fresh strawberries
Κλασικό -καλοφτιαγμένο- Λατινοαμερικάνικο κοκτέιλ
Classic Latin American cocktail made the proper way

Bramble 

9,00 €

Ένα ανοιξιάτικο κοκτέιλ: Το Bramble συνδυάζει το
Λονδρέζικο dry gin, λεμόνι και “crème de mure”
A spring cocktail: The Bramble brings together London
dry gin, lemon and “crème de mure”

Zombie 

12,00 €

Mai Tai 

12,00 €

Moscow Mule 

10,00 €

Porn Star Martini 

12,00 €

Ένα μείγμα από διάφορα ρούμι, λικέρ και φρέσκους
χυμούς κάνουν αυτό το τρομακτικό, αλλά σίγουρα
παντανόστιμο κοκτέιλ ένα an all time favourite
A blend of various rums, liqueurs and fresh juices make
this creepy yet delicious cocktail an all time favourite

Βασισμένο σε διαφορετικά είδη ρούμι, ανανά και σιρόπια
διάφορων γεύσεων
Based on different types of rum, pineapple and flavor syrups
Ένα ελαφρώς πικάντικο κοκτέιλ με γεύση από ginger
The slightly spicy ginger flavor cocktail

Passion fruit μιξ με σαμπάνια και premium vodka. Απλά
πεντανόστιμο
Passion fruit mixed with champagne and premium
vodka in a glass. Just delicious

Ancient Greek Mojito 

9,00 €

Greek Mule 

9,00 €

Mastiha Bramble 

9,00 €

The Mint Julep

9,00 €

Όταν η αρχαία Ελλάδα συναντά την Κούβα
When ancient Greece meets Cuban culture

Παραδοσιακό Ελληνικό ποτό συνδυασμένο με premium
ginger μπύρα. Ένα γευστικότατο αποτέλεσμα
Traditional Greek spirits combined with premium ginger
beer. A delicious result
Το κλασσικό Bramble με μια Ελληνική επιρροή
The classic Bramble with a Greek twist

Rye oυίσκι με σιρόπι και φρέσκια γεύση μέντας
Rye whiskey with syrup and a fresh flavor of mint

Όλα τα παραπάνω είναι οι προτάσεις μας. Εάν επιθυμείτε κάποιο κοκτέιλ εκτός λίστας, απλά ζητήστε το! Ο bartender
μας θα το ετοιμάσει ειδικά για εσάς. / The above are our suggestions. Should you wish a cocktail not on this list, do
not hesitate to ask; our bartender will masterly prepare any cocktail for you.

Mango Mule
Rosemary berries smash
Strawberry – Elderflower Cordial
Watermelon Margarita

Campari & Grapefruit Soda
Ciroc & Cranberry
Kettel One & Σπιτική Λεμονάδα

MOCKTAILS
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Virgin Rosemary Collins
Virgin Colada
Virgin Mojito

7,00 €
7,00 €
7,00 €

HOUSE MIXES
8,00 €
10,00 €
9,00 €

Kettel One & Homemade Sparkling Lemonade

Metaxa & Tonic
7,00 €
Tangueray Rangpur & Elderflower Tonic 10,00 €
Tangueray Ten & Grapefruit Soda
11,00 €
Zacapa & Mediterranean Soda & lime 15,00 €

COCKTAILS

