Signature Cocktails
Hugo
Prosecco, λικέρ κουφοξυλιάς, δυόσμος, σόδα
Prosecco, St. Germain, spearmint, soda

Mojito
Bacardi ρούμι, φρέσκος χυμός μοσχολέμονου,
μαύρη ζάχαρη, δυόσμος, σόδα
Bacardi rum, lime, brown sugar, spearmint,
soda

Aperol Spritz
Aperol, prosecco, σόδα
Aperol, prosecco, soda

Twisted Americano
Otto’s Athens Vermouth, Campari,
σόδα γκρέιπφρουτ
Otto’s Athens Vermouth, Campari,
grapefruit soda

Tommy’s Ginger Ale Margarita

Pink Flamingo
Βότκα αρωματισμένη με δενδρολίβανο,
φρέσκες φράουλες, σιρόπι βανίλιας, φρέσκος
χυμός μοσχολέμονου, βασιλικός
Rosemary infused vodka, fresh strawberries,
vanilla syrup, lime, basil
…με / with Grey Goose

Tropical Passion
Βότκα μανταρίνι, πουρές από passion fruit,
φρέσκος χυμός μοσχολέμονου, σιρόπι passion
fruit, έλαια από δαμάσκηνο
Vodka mandarin, passion puree, lime,
plum bitters

Mai Thai
Bacardi ρούμι, ανανάς, triple sec, φρέσκος
χυμός μοσχολέμονου, σιρόπι πικραμύγδαλου,
έλαια angostura
Bacardi blended rum, pineapple, triple sec, lime,
orgeat syrup, angostura bitters

Cazadores τεκίλα, φρέσκος χυμός
μοσχολέμονου, μέλι αγαύης, τζιτζιμπύρα
Cazadores tequila, lime, agave, ginger beer

Pear Mule
Serkova vodka, φρέσκος χυμός μοσχολέμονου,
σιρόπι αχλάδι, τζιτζιμπύρα, έλαια δαμάσκηνου
Serkova vodka, lime, pear syrup, ginger beer,
plum bitters
…με/with Grey Goose vodka

Champagne Cocktails
Moët & Chandon
Rossini
Σαμπάνια, φρέσκες φράουλες
Champagne, fresh strawberry

Rum Mule
Bacardi ρούμι, φρέσκος χυμός μοσχολέμονου,
σόδα γκρέιπφρουτ, φύλλα δυόσμου
Bacardi rum, lime, grapefruit soda, mint

Bellini
Σαμπάνια, φρέσκο λευκό ροδάκινο
Champagne, fresh white peach

Paloma

Mimosa

Cazadores Blanco τεκίλα, φρέσκος χυμός
μοσχολέμονου, σόδα γκρέιπφρουτ, αλάτι

Σαμπάνια, φρέσκο πορτοκάλι

Cazadores Blanco tequila, lime,
grapefruit soda, salt
…με/with Patron Blanco

The Flower Whisper
Bombay gin, λικέρ κουφοξυλιάς, ανανάς, σιρόπι
αγγουριού, φρέσκος χυμός μοσχολέμονου
Bombay gin, St. Germain, fresh pineapple,
cucumber syrup, lime
…με/with Hendrick’s

Champagne, fresh orange

Gin tonics

Ποτά

Three Cents Tonic

Spirits

Bombay

Λευκό κρασί ποτήρι

αγγούρι, κρέμα λεμονιού, έλαια λεμονιού,
δενδρολίβανο
cucumber, lemon curd, lemon bitters,
rosemary

White wine by the glass

Pοζέ κρασί ποτήρι
Rose wine by the glass

Hendrick’s
prosecco, έλαια λεμονιού, μέλι αγαύης,
λεμονόχορτο

Σαμπάνια ποτήρι
Champagne by the glass

prosecco, lemon bitters, agave honey,
lemongrass
Σούμα / Souma 200ml

Ouzo ποτήρι
Ouzo by the glass

Vodka Martinis
Grey Goose Vodka
Porn Star Martini
Espresso Martini
Apple Martini

Οuzο 200 ml

Ποτό απλό
Simple Drink

Ποτό premium
Premium drink

Σφηνάκι
Shot

Μπίρες
beers
Alfa
Heineken
56 Isles
Fisher
Sol

Απλό μπουκάλι
Simple bottle

Premium bottle
750ml
Magnum 1.5L
Jeroboam 3L

Snacks & Sandwiches

Σαλάτες & δημητριακά
Salads & grains

GF

V

Μπωλ ασάι με καρύδα, μπανάνα, φράουλα,
καρύδια και σπόρους chia

Χωριάτικη
βιολογικές ντομάτες, αγγούρι, πράσινη πιπεριά,
ξερό κρεμμύδι, κάπαρη, παξιμάδι κρίταμος,
ρίγανη και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Acai bowl served with coconut, banana,
strawberry, walnuts και chia seeds
V

Γαλλική μπακέτα / French baguette
... με ζαμπόν, τυρί και ντομάτα
with ham, cheese & tomato
V

Πράσινη σαλάτα
με κατσικίσιο τυρί αποξηραμένα σύκα,
κουκουνάρι, σως γκρειπφρουτ

... με μοτσαρέλα, ντομάτα και πέστο
with mozzarella, tomato & pesto sauce
... με φιλέτο γαλοπούλας
with turkey fillet

GF

V

Πολύσπορη μπαγκέτα με καπνιστό σολομό
και κρέμα τυριού

iceberg & μαρούλι, τραγανό μπέικον,
κοτόπουλο αναθρεμμένο με καλαμπόκι,
κρουτόν φοκάτσια, νιφάδες παρμεζάνας,
ψημένο ζαμπόν και dressing αντζούγιας

Κλασικό κλαμπ σάντουιτς,
σερβίρεται με πατάτες

Caesar’s Salad
iceberg lettuce, crispy bacon, corn fed chicken,
focaccia croutons, parmesan flakes & baked ham
with anchovies dressing

Classic Club sandwich,
served with crispy fries
Κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο,
σερβίρεται με πατάτες

Σαλάτα με baby σπανάκι, ρόκα, λιαστή ντομάτα,
flakes παρμεζάνας, sauce ελαιόλαδου με
βαλσάμικο

Club sandwich with chicken,
served with crispy fries

Salad with baby spinach, rocket, sun-dried tomato,
parmesan flakes, olive oil with balsamic

Κλαμπ σάντουιτς με καπνιστό σολομό,
σερβίρεται με σαλάτα

Πράσινη με σολομό
φύλλα σαλάτας, καπνιστός σολομός, καρύδια,
λεμονόχορτο και dressing λεμονιού
και ελαιόλαδου

Skinny Club sandwich with smoked salmon,
served with a light green salad
Burger, σερβίρεται με πατάτες

Salmon salad
salad leaves, smoked salmon, walnuts, lemongrass
& lemon & olive oil dressing

Beach Burger served with crispy fries
Τραγανές Τηγανητές Πατάτες
σπιτικές έξτρα τραγανές από τη Νάξο
Crispy Fries
homemade extra crispy fries
from Naxos island
Πατάτες με Τρούφα και Παρμεζάνα
σπιτικές έξτρα τραγανές τηγανητές πατάτες
Νάξου, κρέμα τρούφας και τριμμένη παρμεζάνα
Truffle & Parmesan Potatoes
homemade extra crispy fries from Naxos island,
truffle cream & grated parmesan

Green salad
with goat cheese dried figs, pine nuts,
grapefruit juice
Caesar’s

Mulitigrain baguette with smoked salmon
& cream cheese

V

Greek Salad
feta cheese, organic tomatoes, cucumber, green
peppers, dry onions, capers, “kritamos” rusk,
oregano & extra virgin olive oil dressing

GF

V

Κινόα
ψιλοκομμένες ντομάτες, φρέσκο κρεμμυδάκι,
δυόσμος, αβοκάντο, αγγούρι, χυμός λεμονιού
και ελαιόλαδο
Quinoa
chopped tomatoes, green onion, mint, avocado,
cucumber, lemon & olive oil dressing

Καλοκαιρινή σαλάτα
Γαλλική σαλάτα, σταφύλι, κουκουνάρι, κρουτόν,
παρμεζάνα, βινεγκρέτ μουστάρδας
Summer salad
French salad, grapes, pine nuts, croutons,
parmesan cheese, mustard vinaigrette

Ροφήματα

Νερό / Αναψυκτικά

Beverages

Water / Refreshments

Espresso

Βίκος 500ml

μονός / single

• διπλός / double

Espresso Macchiato
μονός / single

• διπλός / double

Vikos still water 500ml
Βίκος 1.5L
Vikos still water 1.5L
Βίκος ανθρακούχο νερό 330ml

Cappuccino
μονός / single

• διπλός / double

Freddo Espresso

Vikos sparkling water 330ml
Red bull
Strongbow gold apple
Strongbow red berries

Freddo Cappuccino

Nescafe
ζεστός / hot • κρύος / cold

Coca cola / light / zero
Fanta
Sprite

Σοκολάτα / Chocolate
ζεστή / hot • κρύα / cold

Milkshake
σοκολάτα / βανίλια / φράουλα
chocolate / vanilla / strawberry

Φρέσκοι χυμοί
Fresh Juice
Πορτοκάλι
Orange

Κρύο / Ζεστό Τσάι • Hot/ Iced Tea
Λεμόνι / Ροδάκινο / Πράσινο
Lemon / Peach / Green

Χυμός ανάμεικτος
Mixed Juice

Επιδόρπια
Desserts
Brownie με καρύδια
Συνοδεύεται με παγωτό βανίλια
Brownies choco & walnuts
Chocolate mousse, walnuts & vanilla
ice cream

Banoffee
Με κρέμα και σως νουτέλα
Banoffee Pie
with whipped cream and nutella sauce

Santa Maria πιατέλα φρούτων
Επιλογή εποχιακών καλοκαιρινών φρούτων
Santa Maria Fruit Platter
choice of seasonal summer fruits

Γιαούρτι με μέλι & καρύδια
Greek Yoghurt with honey and walnuts

Γιαούρτι με φρέσκα φρούτα και μέλι
Greek Yoghurt with fresh fruit and honey

Τριλογία παγωτού
Ice cream trilogy

Κατεψυγμένα: καλαμάρι, αστακός, σολομός
Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Κρήτη
Παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας σε περίπτωση αλλεργίας ή ειδικών
διατροφικών αναγκών
Αγορανομικός υπεύθυνος: Χρήστος Μοδές
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ,
δημοτικό φόρο και σέρβις
Φόρμες παραπόνων διαθέσιμες δίπλα στην είσοδο
Frozen: squid, lobster, salmon
We use Extra Virgin Olive Oil from Crete
Please inform your waiter if you have any food allergies or dietary needs
Responsible for regulatory compliance: Christos Modes
All prices are in euros and include VAT – Municipal Tax – Service
Complaint forms are available near the entrance

GF Χωρίς Γλουτένη / Gluten Free

V

Χορτοφάγος / Vegetarian

