ΚΡΑΣΙΑ / WINES /WEIN

“It is the wine that leads me on, the wild wine that sets the wisest man to sing at the
top of his lungs, Laugh like a fool – it drives the man to dancing... it even tempts him
to blurt out stories better never told.”
Homer, The Odyssey

ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ - GLASS OF WINE - GLAS WEIN
*Ποτήρι ρετσίνα - Glass retsina
Ποτήρι κρασί λευκό / Glass of wine white / Wein glas Weiss
Ποτήρι κρασί κόκκινο ( Ξηρο ) / Glass of wine red( dry ) / Wein glas rot ( Trocken )
Ποτήρι κρασί Ροζε/ Glass of wine rose / Wein Glas rose

4€
4€
4€
4€

*ΚΡΑΣΙΑ - WINES 500 - WEIN 500ml
9€
9€
9€ 9€

Λευκό 500ml – White 500ml /Weiss 500ml
Κόκκινο 500ml - Red 500ml / Rot 500ml
Ρετσίνα 500ml - Retsina 500ml

*ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ - WHITE WINES - WEISS WEIN 750ml
Malagousia / Estate Porto Carras/Greece
White Soul /Athiri/Moschato / Estate Porto Carras/Greece
Sauvignon blanc / Estate Konstantara/Greece
Sauvignon blanc / Estate Dimopoulou/Greece
Methismeni Politia / Sauvignon Blanc & Asyrtiko/ Sakalaki Winery/Greece
Buglioni Bianco il Disperado / Garganega / Delle Venezie I G T/Italy
Laroche la Chevaliere / Viognier / Pays D’Oc/France

30€
16€
30€
20€
18€
24€
28€

*ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ - RED WINES - ROT WEIN 750ml
Harites Petres / Merlot & Cabernet Sauvignon / Estate Konstantara / Greece
Limnio / Cabernet Sauvignon / Estate Porto Carras/Greece

*ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ - RED WINES - ROSE WEIN 750ml
Ακακίες Κυρ Γιάννη / Ξινόμαυρο / Akakies Kir Gianni / Xinomavro/Greece

*Τα παραπάνω είδη δεν συμμετέχουν στο πακέτο
κατανάλωσης All inclusive και μπορουν να
καταναλωθούν με την ανάλογη επιβάρυνση
*The above products do not take part in All inclusive package and can be consumed at an extra
charge
*Die oben genannten Artikel nehmen nicht
am All-Inclusive-Paket teil und können mit der
entsprechenden Gebühr verbraucht werden.

16€
20€
24€

Αγορανομικός Υπεύθυνος / Market Responsible Inspector:
Τάσιος Αργύριος/Tasios Argirios
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και το ΦΠΑ
Prices include all legal taxes and VAT
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει,
εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο)
has not been received.
Το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας /
The store belongs to luxury category

Menu

Beverages & Drinks

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - REFRESHMENTS
GETRANKE ALCOHOL FREI

ΑΠΕΡΙΤΙΦ | APERITIF /APERITIF

Αναψυκτικά - Soft drinks 0,25L - Erfrischungsgetränke 0,25L
Coca cola, Coca Cola light, Fanta Orange , Fanta Lemon,
Sprite, Tonic Water, Soda Water

4€

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ 1L | Natural Mineral Water 1L

3€

* Perrier ανθρακούχο νερό / Perrier Sparkling water 0,33L

5€

*San Pellegrino ανθρακούχο νερό/ San Pellegrino Sparkling water 0,75L

7€
4€

Χυμοί / Juices / Safte/ 0,25L
Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Μπανάνα, Βύσσινο, Μήλο,Ανανάς,
| Orange, Peach, Banana, Sour cherry, Apple, Pineapple , / Orange,
Pfirsich, Banane, Kirsche, Apfel, Ananas, Pampelmuse
*Φυσικός χυμός πορτοκάλι / Fresh orange juice / Frischer Orangensaft

6€

ΜΠΥΡΕΣ - BEERS – BIER
Mύθος /Mythos bottled / Mythos Βier 0,33L 5%vol
Πλούσιος αφρός, λαμπερό ξανθό χρώμα, μακριάς διάρκειας επίγευση.
Rich foam, shiny blond color, long-lasting aftertaste

4€

*Μπύρα με μαγιά Schneider Weis 0,5L |
Beer with yeast Schneider Weis 0,5L 5,4%vol
Μπύρα διπλής ζύμωσης, με ιδιαίτερη δροσιστική γεύση, θολό χρώμα και
πλούσιο αφρό. | Dual fermentation beer with a special refreshing taste,
cloudy color and rich foam.

6€

*Μπύρα χωρίς αλκοόλ Fix ανευ 0,33L| Alcohol free Beer Fix 0,33L 0%vol
Mπύρα χωρίς αλκοόλ που διατηρεί αναλλοίωτη τη γεύση της μπύρας,
αποτελώντας μια διαφορετική επιλογή | Alcohol-free beer that keeps the
taste of beer unchanged and makes it a different choice

4€

Ούζο ποτήρι | Ouzo glass 30ml

3€

*Ούζο | Ouzo φιάλη | bottle 200ml

7€

Ούζο με μίξη - Ouzo mixed

4€

*Τσίπουρο ποτήρι / Tsipouro glass 30ml

4€

*Τσίπουρο | Tsipouro φιάλη | bottle 200ml ]

8€

Το εθνικό ελληνικό ποτό χάρη στα αιθέρια έλαια των σπόρων του γλυκάνισου και του μάραθου που
περιέχει, χαρίζει στον ουρανίσκο γεύση από ανοιξιάτικη αύρα και ηλιόλουστη θάλασσα ενώ δημιουργεί
ένα ευχάριστο αίσθημα δροσιάς ικανό να απαλύνει και το πιο θερμό ελληνικό καλοκαίρι., | The “national Greek drink”, thanks to the essential oils of the anise seeds and the fennel it contains, gives the palate
a taste of spring breeze and sunny sea, while creating a pleasant feeling of coolness to soothe even the
warmest summer in Greece

Πρόκειται για απόσταγμα από τα υπολείμματα των σταφυλιών, το οποίο προκύπτει μετά το πάτημα
για την παραγωγή μούστου που χρησιμοποιείται για το κρασί. Με ή χωρίς γλυκάνισο, αποτελεί μια
δροσιστική επιλογή που “φωνάζει” Ελλάδα | This is a distillate from the grape remnants, which comes
after pressing for the production of must used for wine. With or without anise, it is a refreshing choice that
“shouts” Greece

*ΧΩΝΕΥΤΙΚΑ ΠΟΤΑ | DIGESTIVE DRINKS /
DIGESTIVE GETRANKE
Μαστίχα Χίου | Mastiha of Chios

5€

Limoncello

5€

Tentura

5€

Grappa

5€

Fernet branca

5€

Σκέτο και παγωμένο ή με την προσθήκη πάγου, ένα πολύ αποτελεσματικό digestive ποτό. | Plain and
frozen or with the addition of ice, a very effective digestive drink.
Με χρώμα φωτεινό κίτρινο, γλυκό και με γεύση λεμονιού, αλλά όχι ξινό, ένα απλό, εύγευστο λικέρ από
την Ιταλία, πίνεται μετά το φαγητό σαν χωνευτικό | Bright yellow colour, sweet and lemon-flavored, but
not sour, a simple, delicious liqueur from Italy. Drink it after eating as a digestive.
Εκχυλίσματα μπαχαρικών (κανέλλα, γαρύφαλλο και μοσχοκάρυδο). Η Τεντούρα πίνεται παντού: μετά από
ένα καλό γεύμα, σαν χωνευτικό λικέρ, σαν κανονικό ποτό, σκέτη ή με σόδα ή τόνικ, αλλά κυρίως παγωμένη
σε σφηνάκι / Extracts of spices (cinnamon, cloves and nutmeg). You can drink Tentura after a good meal,
like a digestive liqueur, like a regular drink, plain or with soda or tonic, but mostly frozen in a shot
Ένα ξηρό ποτό με υψηλό δείκτη αλκοόλης και άρωμα που μπορεί να εναλλάσσεται ανάμεσα σε λουλούδια
και φρούτα έως πιο γήινες μυρωδιές όπως αυτής της βαλανιδιάς / Grappa is a dry drink with a high alcohol index and aroma that can alternate between flowers and fruits to more earthy smells like this oak.
Eνα φυσικά αρωματισμένο amaro (bitter) με πάνω από 40 βότανα, μπαχαρικά και ρίζες που προέρχονται
από όλο τον κόσμο. Τα συστατικά του ωριμάζουν υπομονετικά σε βαρέλια από Σλοβένικο δρυ για 12
μήνες συνδυασμένα σε απόσταγμα από σταφύλια. Μύρο, αλόη, χαμομήλι, ραβέντι, σαφράν και μέντα
είναι λίγα από τα πολύτιμα συστατικά που δίνουν την χαρακτηριστική γεύση του Fernet-Branca.
Fernet -Branca is a naturally flavored amaro (bitter) with over 40 herbs, spices and roots from around
the world. Ingredients of Fernet-Branca are maturing patiently in Slovenian oak barrels for 12 months
combined in grape distillate. Myrrh, aloe, chamomile, rhubarb, saffron and peppermint are few of the
valuable ingredients that give the characteristic flavor of Fernet-Branca

