Cocktails

Twisted classics
Gluhwein
Red wine, brandy, star anise,
honey, cinnamon, clove, ginger
Κόκκινο κρασί, μπράντι,
αστεροειδής γλυκάνισος, μέλι,
κανέλα, γαρίφαλο, τζίντζερ

12 €
Old fashioned | Rum fashioned
Bourbon whiskey / aged rum,
maple syrup, angostura bitters
Μπέρμπον / παλαιωμένο ρούμι, σιρόπι
σφένδαμου, angostura bitters
( αρωματικές σταγόνες)

14 €
Cosmo
Vodka, lime, grand marnier,
pomegranate juice, pomegranate liqueur
Βότκα, μοσχολέμονο, λικέρ πορτοκαλιού,
χυμός ρόδι, λικέρ ρόδι

14 €
Firestar
Brandy, lime,vanilla syrup,
passion fruit puree, cinnamon
Μπράντυ, μοσχολέμονο, σιρόπι βανίλιας,
φρούτα του πάθους πουρές, κανέλα

My Thai
Aged rum, pineapple rum, lime,
falernum syrup, orange liqueur,
angostura bitters, warm water
Παλαιομένο ρούμι, ρούμι
αρρωματισμένο με ανανά,
μοσχολέμονο, λικέρ πορτοκαλιού,
ζεστό νερό

13 €
Negroni
Apple and cinnamon infused gin,
Campari, sweet vermouth
Ενισχυμένο τζιν με μήλο και κανέλα,
Campari, γλυκό βερμούτ

12 €
Manhattan
Rey whiskey, sherry liqueur, fernet
branca, chocolate bitters
Rey oυίσκι, λικέρ κεράσι, fernet
branca, bitters (σταγόνες) σοκολάτας

14 €
Bloody Mary
Vodka, peruviana, tabasco,
Worcestershire sause, sweet chili
sause,mint leaves, salt, pepper,
florini’s peppers
Βότκα, ντοματοχυμός, ταμπάσκο,
Worcestershire σάλτσα, γλυκιά σάλτσα
τσίλι, φύλλα μέντας, αλάτι, πιπέρι,
πιπεριά Φλωρίνης

13 €

12 €
Brandy Alexander
Gin fizz
Gin, lime, falernum syrup,
ginger beer, peanuts
Τζιν, μοσχολέμονο, σιρόπι falernum,
τζιτζιμπίρα, φυστίκια Αιγίνης

13 €

Brandy, white and black chocolate
liqueur, creme brulee syrup,
heavy cream with cocoa
Μπράντυ, λικέρ λευκής και μαύρης
σοκολάτας, σιρόπι κρεμ μπρουλέ,
σαντιγί με κακάο

14 €

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν
λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not
been received (receipt-invoice).
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.
Prices are inclusive of all taxes.
Το ξενοδοχείο υποχρεούται σε έκδοση λιανικών αποδείξεων.
The hotel must issue receipts for all purchases.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Questionnaires are available at the door for your feedback.

