
 

Green Terrace Gimlet 12€
Bombay London dry Gin, grass and greens 
cordial, Three cent’s grapefruit soda

Bombay London dry τζίν, Ζωµός από πράσινα
µυρωδικά και άγρια χόρτα, Three cent’s 
Γκρέιπφρουτ σόδα

Down to Earth 12€
42 Below Vodka infused hay, green apple 
& fennel cordial, fresh lime juice, angostura bitters

42 Below βότκα αρωµατισµένη µε σανό, πράσινο µήλο 
& µάραθος, φυσικός χυµός λάιµ, angostura bitters

Tears of Negroni 12€
Skinos mastic liqueur, blended Vermouth, 
raspberry shrub, Campari, Orange bitters

Μαστίχα Skinos λικέρ, µείγµα βερµούτ, ξύδι 
αρωµατισµένο µε raspberry, Campari, bitters πορτοκάλι 

Tijuana 12€
Cazadores tequila reposado infused with sesame,
banana oleo, apple cider vinegar ,fresh lime juice, 
coconut and chocolate bitters

Cazadores tequila reposado αρωµατισµένη 
µε καβουρδισµένο σουσάµι, µπανάνα, µηλόξυδο, 
φρέσκο λάιµ, bitters σοκολάτας

Alborada 12€
Bacardi Blanco rum blended with mezcal, 
bio carrot juice, soya, blanco vermouth, lime, 
fresh grounded black pepper, thyme honey and pumpkin

Bacardi λευκό µε µεζκάλ, βιολογικός χυµός καρότου,
σόγια, λευκό βερµούτ, φρέσκος χυµός λάιµ, µαύρο 
φρεσκοτριµµένο πιπέρι, θυµαρίσιο µέλι και κολοκύθα

Soft & Stormy Bermuda Edition 12€
Bacardi Blanco blended Rum, lime juice, 
tonka syrup, ginger, pineapple soda

Bacardi µείγµα από λευκό ρούµι, φυσικό χυµό λαιµ,
σιρόπι τόνκα,  τζίντζερ και σόδα από ανανά

Kimonō 12€
Bijito Junmai sake yuzu, shishō leaf & kiwi,
green apple pasta, malic acid, shichimi togarashi 
& sansho powder

Bijito Junmai sake, shishō φύλο & ακτινίδιο,
πάστα πράσινου µήλου, µαλικό οξύ, 
πούδρα από shichimi togarashi & sansho 

Exotic New Word 12€
Bacardi Blanco blended Rum, passion puree 
slow cooked with spices, fresh lime juice, 
vanilla liqueur, Peychaud bitters

Bacardi µείγµα από λευκό ρούµι, πουρές πάσσιον
σιγοµαγειρεµένος µε µπαχαρικά, φυσικός χυµός λαιµ,
βανίλια λικέρ, Peychaud bitters

Rooftopʼs Gin & Tonic 12€
Bombay Premium Gin dry star, rhubarb &
vanilla shrub, tonic water, Nyx’s secret bitters

Bombay Premium τζίν, ραβέντι & βανίλια shrub, 
τόνικ, Nyx’s bitters

 

Another Paloma 12€
Cazadores tequila infused roses, grapefruit 
shrub, bio agave, fresh lime juice, burlesque 
bitters and bubbles

Cazadores τεκίλα αρωµατισµένη µε τριαντάφυλλα,
γκρέιπφρουτ shrub, φρέσκο λάιµ, βιολογική αγαύη, burlesque 
bitters και φυσαλίδες

APERITIVO
LOW ALCOHOL
SELECTION

Nyxʼs Spritz 10€
Martini vermouth blended, prosecco wine, 
celery bitters, Gentlemen’s soda

Blended vermouth, αφρώδης οίνος, 
bitters σέλερι, τζέντλεµαν σόδα

Elia 10€
Martini vermouth blended with bergamot liqueur,
olive brine,fresh basil and top up with tonic water

Μείγµα από Martini vermouth, λικέρ περγαµόντου, 
άλµη ελιάς, φρέσκος βασιλικός και τόνικ

Extasis 10€ 
Campari bitter, aged rum with chocolate and 
coffee, gingerbeer and orange essence

Campari bitter, παλαιωµένο ρούµι µε σοκολάτα 
και καφέ, τζιτζιµπύρα και άρωµα από πορτοκάλι

The Botanist 10€
Martini red vermouth blended with Greek thyme liquor, 
lemon essense, top up with pink grapefruit soda

Μείγµα από Martini κόκκινο vermouth, λικέρ θυµάρι, 
αρώµατα από λεµόνι και σόδα από ροζ γκρέιπφρουτ

Gin & Tonic 9€ 
Seedlip 94, Aegean Tonic Water

Rooftop Lemonade 9€ 
Fresh lime Juice, tonka syrup, soda water

Φυσικός χυµός λάιµ, σιρόπι τόνκα, σόδα

Pink Spritz 9€ 
Natureo roze non-alcohol Wine, 
Three cent’s grapefruit soda

Νatureo ροζέ κρασί χωρίς αλκοόλ, 
γκρέιπφρουτ σόδα

Geisha Roses 9€ 
Martini bianco vermouth non-alcohol, 
bergamot & clementine soda

Martini λευκό vermouth, χωρίς αλκοόλ, 
σόδα από περγαµόντο & µανταρίνι 

SIGNATURE COCKTAIL LISTJAPANESE FUSION GASTROBAR

NON-ALCOHOL
SELECTION

CLASSIC
COCKTAILS 10€ 

Prices include VAT and all legal taxes. The hotel has the right to alter prices and working days/hours of bars and restaurants without prior 
notice. Consumer is not obligated to pay if the notice of payment has not been received (receipt -invoice). Responsible for the market control: 

Nikolaos Tsiros.

Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ και όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των τιµών, του ωραρίου και 
των ηµερών λειτουργίας των µπαρ και εστιατορίων χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Ο Καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν 

λάβει το νόµιµο παραστατικό (απόδειξη – τιµολόγιο). Αγορανοµικός υπεύθυνος: Νικόλαος Τσίρος.

JAPANESE FUSION GASTROBAR


