
Καλώς ήρθατε στον Κήπο μας!
Αυτός ο μοναδικής αισθητικής χώρος ανήκε 
στον Yehudi Menuhin, έναν από τους πιο 
ταλαντούχους βιολονίστες του 20ού αιώνα, 
του οποίου το πάθος και το όραμα για ζωή 

συνεχίζουν να μας εμπνέουν.

Εσείς απλώς καθίστε αναπαυτικά, απολαύστε 
το γαλήνιο περιβάλλον και το μαγευτικό 

ηλιοβασίλεμα. Δροσιστείτε με τα υπέροχα 
κοκτέιλ μας που βασίζονται σε φρέσκα 

ελληνικά βότανα και λουλούδια ή δοκιμάστε 
τα βραβευμένα κρασιά και τα εκλεκτά ποτά 

μας!



   Signature Cocktails
 

      BLOOM MIST 16€ 
{  }

Μια παραλλαγή στο κλασικό κοκτέιλ Whiskey Sour, με 
ένα μείγμα από παραδοσιακό σαλέπι* και κρόκο Κοζάνης το 

οποίο δένει αρμονικά με Bouleit Bourbon, ελαιοζάκχαρα 
λεμονιού, αρώματα άνθους πορτοκαλιάς και aquafabba*

“Μην αφήνετε το sour σας να λιώνει..
Ιδανικά σερβίρεται όλες τις ώρες της ημέρας’’ 

Ξινό    |    Ανθικό    |    Αρωματικό

     EAST PEARL 16€ 
{  }  

Δομημένο πάνω στις γεύσεις της μεσογειακής κουζίνας, 
αυτό το εξωτικό κοκτέιλ είναι βασισμένο στην Pina Collada 

και στο ελληνικό Τσουρέκι. Το Clement coconut rum 
συνδιάζεται με μαχλέπι*, γάλα ρυζιού πλούσιο

σε υδρογονάνθρακες, φρεσκοστιμμένο
χυμό ανανά και Coco Lopez*

“Αναζωογονητικό ποτό, γεμάτο ενέργεια
και κατάλληλο για το ηλιοβασίλεμα’’

Γλυκό    |    Κρεμώδες    |    Δροσιστικό

     ARTESIAN DARK 15€ 
Ένα διαφορετικό Dark and Stormy σε εναν συνδιασμό ρούμι 

Καραιβικής Artezano, μοσχολέμονου, bitters σοκολάτας, 
πιπερόριζας η οποία εχει υποστεί ζύμωση καθώς και ενός 

παραδοσιακού Λευκαδίτικου λικέρ με μπαχαρικά -το Ροζόλι-

“Ενα ποτό που θα σας ανεβάσει, ιδανικό για το απόγευμα’’ 

Μπαχαρένιο    |   Αφρώδες    |   Ξινό    |   Πικάντικο

    FUMO ROSSO 17€   
Μια νεφελώδης εκδοχή του διαχρονικού Negroni με 

Tangueray 10, μείγμα απο premium ελληνικά και ιταλικά 
βερμούτ*, ιβίσκο, γήινες νότες απο Casamigos Mezcal και 

καπνό απο πούρο με άρωμα τόνκα*.

“Απολαύστε το Negroni σας πάντα πριν και μετά το φαγητό’’

Γλυκόπικρο    |   Βοτανικό    |   Καπνιστό

Η γεύση έχει να κάνει με μνήμες και συναισθήματα που 
διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες: τη ζεστή 

θαλασσινή αύρα που χαϊδεύει το πρόσωπό σου ενώ πίνεις 
μια λεμονάδα, την ιδιαίτερη μυρωδιά ενός ανθρώπου, 

τη θέα του ηλιοβασιλέματος από το μπαλκόνι σου, την 
ανάμνηση μιας μελωδίας, την ατμόσφαιρα και την αύρα 

που σε περιβάλλουν.

Στο Garden Bar, θέλουμε να φέρουμε αυτή την εμπειρία 
στο τραπέζι σας και να εμπλουτίσουμε με αυτή την κάθε 

σας στιγμή, αγκαλιάζοντας όλες τις παραμέτρους που 
προκαθορίζουν την αντίληψή σας για αυτό που πρόκειται 

να γευθείτε.

Μέσω μιας διαρκούς εξέλιξης, συλλέγουμε εποχιακά 
ελληνικά βότανα, λαχανικά και αποστάγματα που 
συνδυάζουμε με τρόπους κλασικούς ή καινοτόμους,

καθώς και με τις νεότερες mixology τεχνικές και τάσεις.

Στα highlights μας περιλαμβάνονται εκλεπτυσμένα 
κλασικά και tailor made κοκτέιλ –όλα σερβιρισμένα 

με μοναδική εμφάνιση, σε χειροποίητα γυάλινα ποτήρια 
και με οικολογικά χάρτινα καλαμάκια– καθώς και μια 

εκλεκτή συλλογή από ποτά και κρασιά, με προέλευση την 
Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Καλώς ήρθατε στο Garden Bar
και αφήστε τα πράγματα
να γίνουν όπως θέλουν…

“Ο Παντοδύναμος
  Θεός αρχικά φύτεψε    
  έναν κήπο.
  Και πράγματι,
  είναι η πιο αγνή
  από όλες τις
  ανθρώπινες απολαύσεις” 
 -Francis Bacon



     ZOMBIE’S CHEST 18€ 
Μια ιδιαίτερη εκδοχή του διαχρονικού Zombie με ένα 
δυνατό μείγμα απο Zacapa-Artezano και Μount Gay 
ταιριασμένο με ανανά, καρύδα και έναν μοριακό αφρό 

απο μπανάνα, αλατισμένη καραμέλα και μπαχαρικά όπως 
μοσχοκάρυδο και γαρίφαλλο και πιμέντο.

“Ευγενική προειδοποιήση: Eιναι δυνατό αλλά πίνεται ευχάριστα 
και εφόσον πιείτε πολλά θα νιώσετε

το Zombie να σας κυριεύει’’
Εξωτικό    |   Γλυκόξινο    |   Αρωματικό    |   Δυνατό

     AMORE PECADO 16€  
Μια πανδαισία γεύσεων με ξινές, αλμηρές και γήινες νότες 
απο Don Julio blanco τεκίλα, λικέρ περγαμόντου Κάστρο 
και κουρκουμά σε συνδιασμό με πίκλα από ανανά και ανθό 

αλατιού απο τρούφα.

“Αφιερωμένο στους εραστές της Μαργαρίτας
και του ηλιοβασιλέματος’’

Ξινό    |   Ανθικό   |   Αλμυρό  

     BLOODROOT 45 €

(2-6 servings, high abv)    
Αφιερωμένο σε ένα απο τα πιο δηλητηρώδη λουλούδια 

στον κόσμο, το Bloodroot*, παρασκευάζουμε το 
συγκεκριμένο κοκτέιλ με εναν συνδιασμό τριών  εξαίσιων 
ρουμιών (Zacapa-Mount Gay-Artezano), ελληνικό λικέρ 
κανέλας Roots, εξωτικά φρούτα και αρώματα λουλουδιών.

“Η απόλυτη εμπειρία για μεγάλες παρέες
που θέλουν να μοιραστούν..’’

Ανθικό    |   Μεθυστικό    |   Αρωματικό    |   Γλυκόξινο

     RED DIARIES 15€

Σας παροτρύνουμε να δοκιμάσετε αυτό το ιδιαίτερο κοκτέιλ 
το οποίο περιέχει Kettel one βότκα, μύρτιλο, λικέρ απο 

σαγκουίνι, μαζί με κάρδαμο και ενα αρωματικό μπουκέτο απο 
γιασεμί και βιολέτα.

“Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις βρώσιμες*
“σημειώσεις’’  στην κορυφή”

Πικάντικο    |   Ανατολίτικο    |   Γλυκόξινο

MED NOCTURNE 16€

Ενα ισορροπημενο GnT συνδιασμένο με μια πλούσια 
αίσθηση λαχανικών προερχόμενη απο Tangueray 10 τζιν, 

φρέσκο σιρόπι απο σέλερι, ένα μεσογειακών αρωμάτων τόνικ 
καθώς και bitters απο ραβέντι.

“Ενα βοτανικό ποτό κατάλληλο για όλη την ημέρα’’
Αφρώδες    |   Δροσιστικό    |   Βοτανικό    |   Ελαφρά πικρό            

     GREEN BLISS 15€

(Low a.b.v)

Ενα κοκτέιλ αφιερωμένο σε κάθε λάτρη της σανγκρίας, 
συνδιασμένο με Μαλαγουζιά παλαιωμένη σε βαρέλι ακακίας, 

χειροποίητο πουρέ αχλάδι, τσάι Matcha*
και φρέσκο χυμό τζίντζερ.

“Μια φρουτένια πρόταση με λίγο αλκοόλ,
πολύ ενέργεια και αντιοξειδωτικές ευεργετικές ιδιότητες”

Ανθικό    |   Δροσιστικό    |   Ελαφρά πικάντικο    |   Γλυκο

     DOLCE MARE 16€

(Low a.b.v)

Αφήστε τις αισθήσεις ελεύθερες να κινηθούν στους ρυθμούς 
ενός Americano cocktail το οποίο έχει δημιουργηθεί με 
ένα ντουέτο Marendry και Cocci di Torino απεριτίφ 

εμβαπτισμένα σε εσπρέσσο (Cold brew*), 3 cents σόδα 
κερασιού και Amarena Fabbri.

“Ενα εξαιρετικό απεριτίφ κοκτέιλ ιδανικό για πριν το φαγητό’’
Αφρώδες    |   Δροσιστικό    |   Γλυκόπικρο



GARDEN’S TEA 16€

Απολαύστε αυτό το κοκτέιλ σαν ένα σοφιστικέ Gin 
and Tonic και διαλέξτε ανάμεσα σε δύο ποιοτικά 

τζιν τα οποία εμβαπτίζονται μπροστά σας με τσάι. Το 
Blue Beetle με μελισσόχορτο και το Ophir με τσάι 

μπαχαρικών συνοδευόνται με το N.O.S* spirit καθώς 
και τόνικ με άρωμα μεσογείου.

“Αφήστε το τσάι σας να εμποτίσει το Gin ιδανικά
για 3 λεπτά”

Αφρώδης   |   Δροσιστικό   |   Βοτανικό

COCO NEGRONI 17€

Ένας αλάνθαστος συνδιασμός απο Clement Mahina 
Coco ρούμι και Chairman spiced ρούμι καθώς

και γλυκό ιταλικό vermout Cocci,
αρωματισμένο με καφέ εσπρέσσο.

“ Ένα εξωτικό Rum-Negroni που απευθύνεται
σε λάτρεις του απεριτίφ’’

Γλυκόπικρο    |   Αρωματικό    |   Εξωτικό

    FUEGO MEX 15€

Όταν αναφερόμαστε σε κοκτέιλ μπύρας,
το Michelada είναι μια από τις πιό γνωστες προτάσεις. 
Η δική μας εκδοχή περιλαμβάνει Don Julio reposado 
τεκίλα, πικάντικο (Fleur de sel*) χυμό ντομάτας μαζί 
με φρέσκια χειροποίητη ελληνική μπύρα και Amores 

Μεζκαλ.
“Η απόλυτη λύση για το hangover’’

Πικάντικο    |   Γήινο    |   Δροσιστικό “Γνωρίζατε ότι στην
Αρχαία Ελλάδα πίστευαν
πως ο Τιτάνας Προμηθέας

–οι Τιτάνες ήταν
τα θεϊκά όντα που υπήρχαν

πριν από τους γνωστούς Ολύμπιους 
Θεούς– έμαθε στους ανθρώπους

τα βότανα;”

GRIM FANDANGO
(non alcoholic) 12€    

Ένας μη αλκοολούχος συναρπαστικός χορός γεύσεων 
μεταξύ νερού καρύδας και ανανά με συμπλήρωμα 

φρεσκοστυμένου χυμού τζίντζερ και τριανταφυλλιάς.

“Κοκτέιλ με χαμηλά λιπαρά και πλούσιο σε ηλεκτρολύτες 
κατάλληλο για αναπλήρωση ενέργειας και αναζωογόνηση’’

Δροσιστικό    |   Πικάντικο    |   Κρεμώδες    |   Ελαφρά γλυκό

UTOPIA
(non alcoholic) 15€  

Μια συναρπαστική και νόστιμη εμπειρία
βασισμένη σε ένα εξαίρετο μη αλκοολούχο

απόσταγμα - το Seedlip- με γεύσεις
μπαχαρικών, κάρδαμου,

αγγουριού και λεμονάδα με μαστίχα
Δροσιστικό    |   Αφρώδες    |   Βοτανικό    |   Γήινο



Premium Ποτά

VODKA
Belvedere 15€

Grey Goose 15€

Tito’s (gluten free) 12€

Ketel One 12€

Ciroc 14€

Snow Leopard 15€

Royal Dragon 25€

Crystal Head 18€

GIN
Tanqueray Ten  12€
Hendrick’s 14€
Monkey 47 18€
Etsu Gin                                                            18€
Bloom    12€
Opihr Spiced   13€
Grace (Greek) 12€
Blue Beetle 12€

RUM
Zacapa XO                      32€
Zacapa Centenario 23 15€
Pampero Anniversario    14€
Chairman’s Spiced Rum 12€
El Ron Prohibido 12€
El Dorado 14€
Clement V.S.O.P. 14€
Diplomatico Exclusive 15€
Diplomatico Ambassador 40€
Plantation Xaymaca 16€

TEQUILA / MEZCAL
Don Julio 1942 28€
Don Julio Blanco 12€
Don Julio Reposado 14€
Casamigos Blanco                                                15€
Casamigos Mescal                                                17€
Ocho Blanco 12€
Montelobos Mezcal 15€   
Jose Cuervo de la Familia 30€
Fortaleza Blanco 22€
Amores Mezcal Espadín Joven                                   18€

WHISKEY
Johnnie Walker Gold Reserve 14€

Lagavulin 18€
Bulleit Bourbon/rye 12€
Nikka Taketsuru 15€
Woodford Reserve 14€
Blanton’s Gold Edition                                    22€

Ελλ ηνικά Ποτά
11€

Skinos Μαστίχα
Το Skinos είναι ενα λικέρ εμπλουτισμένο με μαστίχη, 

μια ρυτίνη επιλεγμένη από το Μαστιχόδεντρο, το 
οποίο ευδοκιμεί στο νησί της Χίου.

“Δοκιμάστε το Skinos σε μια ελλ ηνική εκδοχή του Mojito’’

Otto’s Vermouth
Ενας ελλ ηνικός ενισχυμένος οίνος αρωματισμένος με 

πέταλα τριαντάφυλλ ου, Αρτεμίσια, φύλλ α ελιάς καθώς 
και μεσογειακό κίτρο και μπαχαρικά.

“Το Otto’s Vermouth με μεσογειακό τόνικ
είναι μια ιδανική πρόταση ”

Metaxa 7*
Το Metaxa είναι ένας εξαίσιος συνδιασμός

από Μπράντυ και παλαιωμένο κρασί Μοσχάτο
από την Σάμο.

“Απολαύστε το σε ενα ψηλό ποτήρι παρέα με τόνικ”

Tentura Kastro
Το Tentura είναι ενα ελλ ηνικό λικέρ από την Πάτρα

το οποίο περιέχει κατά βάση κανέλα, αιθέρια έλαια από 
μπαχαρικό γαρύφαλλ ο, μοσχοκάρυδο και εσπεριδοειδή.

“Σερβίρεται κατά προτίμηση κρύο
και με πάγο προαιρετικά’’

Manifesto Aged Tsipouro
To μανιφέστο είναι ένα παλαιωμένο απόσταγμα από 
στέμφυλα κρασιού ποικιλίας Μοσχάτο Αμβούργου,

με νότες από τριαντάφυλλ ο και έντονη επίγευση
από βανίλια και κακάο.

Juniper and Wine
Ένα μοναδικό ταίριασμα από αρωματισμένο με αρκεύθο 

κρασί καθώς και φυσικού εκχυλίσματος αρκεύθου.

“Συνδιάστε το με τόνικ με άρωμα κουφοξυλιάς σαν ενα 
δροσιστικό και διαφορετικό τζιν και τόνικ”

Mead Sotirale bio
To υδρόμελο είναι ο πρόγονος όλων των ζυμώμεων 
προιόντων και οι ρίζες του ειναι χαμένες βαθιά στον 
χρόνο. Στην ελλ ηνική μυθολογία το υδρόμελο ήταν 

το αγαπημένο ποτό των θεών. Η συνταγή του 
περιλαμβάνει κυρίως μέλι και νερό το οποίο έχει 

υποστεί ζύμωση καθώς και παλαίωση για 24 μήνες
σε βαρέλια δρυός.



Σαμπάνιες
Veuve Clicquot 150€ / 22€ (125ml)
Brut Ponsardin 

Veuve Clicquot Rosé 170€ 

Moët et Chandon Brut Imperial 160€

Louis Roederer Cristal Brut ’09 510€

Dom Pérignon Brut 370€

“Ωστόσο ο κένταυρος Χείρων

(που ήταν ο δάσκαλος του Ασκληπιού 
– του θεού της ιατρικής) λέγεται ότι 

ανακάλυψε τόσο τη βοτανική όσο και 
τη φαρμακευτική.

Το Κενταύριο, ένα βότανο παρόμοιο 
με τον απήγανο,

πήρε το όνομά του από αυτόν”

Λευκοί Οίνοι
Φιάλη 750 ml   /  Ποτήρι 150 ml   /  Coravin 150ml

Thea - Semeli 49€

Single Vineyard 26 years, Moshofilero [P.D.O. Mantinia]

Sauvignon Blanc Fume - Alpha Estate        65€ 
Sauvignon Blanc [P.G.I. Florina]

Avantis Estate  38€ / 8€ (btg)
Viogner-Assyrtico [P.G.I. Evia]           

Mythical Kingdom Orange
(Bio,Vegan) - Ganis Vineyards    64€ / 13€ (coravin)
Roditis Alepou - Trebbiano (P.G.I Fthiotida)

Malagouzia Small Batches - Ktima Matamis 45€ / 9€ (btg)
Malagouzia [P.G.I. Epanomi] 

Ovilos White - Biblia Chora Estate 68€ /14€ (coravin)
Semilon, Assyrtiko [P.G.I. Pangeon]       

Savatiano Barrel Fermented - Markou Vineyards 50€
Savatiano [P.G.I. Attiki] 

Assyrtiko - Argyros Estate 78€ / 16€ (coravin)
Single Vineyard, Assyrtiko [P.D.O. Santorini]       

Robola of Kefalonia - Gentilini 57€ 
Robola [P.D.O. Kefalonia]          

Chamblis - Domaine Vincent Dampt 74€

Chardonnay [A.O.C. Burgundy]         

Natureo - Torres (de-alcoholised: 0,5 a.b.v.)   34€

Muscat of Alexandria [D.O.P. Catalonia]   

Rosé Οίνοι
Rosé de Xinomavro 48€

Thymiopoulos Vineyards  
Xinomavro  [P.G.I Imathia]

Tomi - Troupis Winery 46€ / 9€ (btg) 
Rosé Moschofilero [P.D.O Mantinia]   

Avantis Estate 38€ / 8€ (btg)
Grenache Rouge -Syrah [P.G.I Evia]

Domaine Costa Lazaridi Merlot 52€

Single Vineyard Merlot [P.G.I. Drama]           

M de Minuti Limited Edition 68€ / 14€ (coravin)
“Mina and Zosen’’ Rosé
Cinsault, Grenache, Syrah [A.O.C. Côtes de Provence]

“In Vino Veritas’’
Η ευγενική υπενθύμιση ότι «η αλήθεια βρίσκεται 
στο κρασί» υποδηλώνει ότι οι κρυμμένες σκέψεις 

αποκαλύπτονται με το κρασί.



Spirits 11€

Classic Cocktails 15€

Μπίρες
Nissos [Νήσος] Organic Bio 330ml 8€

Nissos [Νήσος] Pilsner 330ml 8€

Premium
Αναψυκτικά 

7€

Pink Grapefruit Soda 3 cents

Mediterranean Tonic Fever Tree

Ginger Beer Thomas Henry

Lemon Tonic Fever Tree

St. Pellegrino Sparkling Water

Indian Tonic Water Fever tree

Απολαύστε το αγαπημένο σας ποτό με το premium

αναψυκτικό της επιλογής σας, με επιπλέον 3€ 

Mixers
Fresh Mix Fruit 10€

Iron Man Protein Shake 12€

(Protein powder, fresh fruits, Greek yogurt, raisins)

Non-Alcoholic Beverages 7€

“For any suggestion or special request please advise our staff “

Ερυθροί Οίνοι
Avantis Estate 90€ / 18€ (coravin)
Agios Chronos * Holy Time
Syrah, Viognier  [P.G.I. Evia]

Limniona New Age Bio 50€ / 10€ (btg)
Domaine Zafeirakis
Limniona  [P.G.I. Fthiotida]      

Refosco - Adam Wines 60€

Refosco [P.G.I Macedonia]

Montes Limited Selection - Pinot Noir 55€

Pinot Noir [D.O Aconcagua Costa, Chile]

Επιδόρπιοι Οίνοι
Samos Grand Cru 30€ (500ml) / 9€ (125ml)
Muscat Blanc à petits grain [P.D.O. Samos] 

Αφρώδεις Οίνοι
Matamis Luna Blue Spummante
Muscat Blanc, Assyrtiko 50€ (750ml) / 10€ (btg 125ml)

Moschato Bubbly
Moschato of Alexandreia 50€ (750ml) / 10€ (btg 125ml)

Casanova Prosecco 
Glera [D.O.C. Treviso] 50€ (750ml) / 10€ (btg 125ml)

“Ο Ιπποκράτης, ο ‘Πατέρας  
  της σύγχρονης Ιατρικής’, 
  κατέγραψε περισσότερα 
  από 400 διαφορετικά είδη 
  βοτάνων. Είναι γνωστό ότι 
  χρησιμοποιούνται για τις 
  θεραπευτικές τους ιδιότητες 
  ήδη από τον 5ο αι. π.Χ.”



Vegan

Low a.b.v: Low alcohol drink

Λεξικό
Το Aquafabbα (ακουαφάβα ) αποτελεί ένα υδατικό διάλυμα προερχόμενο 
κυρίως από ρεβύθια και το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστό διότι 
μπορεί να αντικαταστήσει τη μαρέγκα του αυγού σε διάφορες συνταγές.

Το Bloodroot είναι ένα τα πιό γνωστά δηλητηριώδη φυτά στον κόσμο και έχει 
χρησιμοποιηθεί ιστορικά για θεραπευτικούς καθώς και καλλωπιστικούς λόγους.

Eμείς δανειστήκαμε αυτή την όμορφη ιστορία του φυτού και σας 
παρουσιάζουμε ενα ιδιαίτερο κοκτέιλ το οποίο περιέχει ένα μείγμα από 
εξεζητημένα ρούμια, βρώσιμα λουλούδια, φυτικά έλαια και εξωτικά φρούτα. 
Όλα αυτά τα υλικά αναμειγνείονται μέσα σε μια πολυτελή κανάτα απο γυαλί 
Μουράνο και σερβίρονται σε ποτήρια με μορφής νεκροκεφαλής ακριβώς για να 
μας θυμήσουν την μακάβρια αλλά ταυτόχρονα συναρπαστική φύση αυτού του 
φυτού.

Το Cold brew βερμούτ φτιάχνεται απο κόκκους καφέ οι οποίοι έχουν 
εμπλουτίσει κρύο νερό και βερμούτ για 24 ώρες. Αποτέλεσμα είναι να 
παγιδευτούν όλες οι έντονες γεύσεις και θρεπτικές ουσίες του καφέ στο 
συνολικό προιόν.

To Coco Lopez είναι ένα μη αλκοολούχο γάλα καρύδας το οποίο συλλέγεται 
προσεχτικά απο καύδες που ευδοκιμούν στον Άγιο Δομίνικο.Το συγκεκριμένο 
προιόν αποτελεί τη βάση για πολλές διάσημες συνταγές εξωτικών κοκτέιλ όπως 
η Pina Collada.

To βρώσιμο χαρτί ειναι φτιαγμένο απο άμυλο και ζάχαρη και ειναι τυπωμένο 
επίσης με βρώσιμο μελάνι.

Το όνομα Fleur de sel ειναι γαλλικό και μεταφράζεται σαν ο ανθός του 
αλατιού. Η διαδικασια παραγωγης του ειναι πιο πολυπλοκη απο την κλασικη 
παραγωγη του αλατιου και περιλαμβανει την συλλογη του  λεπτου στρωματος 
αλατιου το οποιο σχηματιζεται στις φυσικες κοιλοτητες βραχων απο 
εξατμισμενο θαλασσινο νερο.

To τσάι Matcha είναι ένα είδος πράσινου τσάι το οποίο φτιάχνεται από νεαρά 
φύλλα τσάι τα οποία μετατρέπονται σε λεπτή πράσινη σκόνη. Το συγκεκριμένο 
τσάι έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες όπως αύξηση της διάθεσης, ευνοικής 
ρύθμισης του μεταβολισμού, και κάψιμο θερμίδων.

Το Μαχλέπι είναι ένα αρωματικό μπαχαρικό το οποίο παράγεται από τον 
καρπό ενός είδους κερασιού. Χρησιμοποιήται κυρίως για να ενισχύσει την 
γεύση γλυκών, όπως τα κέικ και τσουρέκια και έχει ρίζες στη Μέση Ανατολή.

Το N.O.S ενα ποτό εξαιρετικά ιδιαίτερο φέρνει μεσογειακές γεύσεις στο ποτήρι 
σας όπως μοσχολέμονο, μέντα και γκρέιπφρουτ.

Η λέξη Oleosacharum στα λατινικά σημαίνει σακχαρέλαια και έχει ονομαστεί 
έτσι λόγω της υγροσκοπικής ιδιότητας της ζάχαρης με την οποία απορροφά 
αιθέρια έλαια απο εσπεριδοειδή.

Το πιμέντο η αλλιώς τζαμαικανό πιπέρι είναι ένα μπαχαρικό προερχόμενο από 
το φυτό Pimenta dioica το οποίο ανήκει στην οικογένεια της μυρτιάς και έχει 
αρώματα απο κανέλα, μοσχοκάρυδο, πιπέρι καθώς και άλλα.

Το σαλέπι είναι είδος αλεύρι το οποίο δημιουργείται από ένα είδος ορχιδέας 
και περιλαμβάνει μια ουσία η οποία βοηθά στην πέψη. Σαν προιόν έχει 
χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε χώρες οι οποίες ήταν μέρος της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας όπως η Συρία και η Παλαιστίνη στην οποία ειναι διάσημο 
χειμερινό ρόφημα.

Η τόνκα είναι ένα είδος ανθώδες δέντρου το οποίο ευδοκιμεί στην κεντρική και 
νότια Αμερική. Οι καρποί του έχουν έντομα αρώματα βανίλιας με πικάντικες 
νότες.

Ο κουκουρμάς ανήκει στην οικογένεια της πιπερόριζας και χρησιμοποιείται 
ιδιαίτερα στη μαγειρική για να αρωματίσει αλλά κυρίως για να χρωματίσει 
βούτυρα, μουστάρδες, σάλτσες καθώς και τυριά και ζυμαρικά.

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ.
Ενημερώστε τον σερβιτόρο σας εάν έχετε αλλεργίες σε τρόφιμα ή διατροφικές ανάγκες.

Λάβετε υπόψη ότι οι φωτογραφίες δεν απεικονίζουν τα πραγματικά προϊόντα μας.
Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και Δημοτικό Φόρο 0,5%, και τις νόμιμες προσθήκες.

Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει εάν δεν έχει παραλάβει την απόδειξη.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Απόστολος Κουσαθανάς




