
ΚΟΚΤΕΪΛ | COCKTAILS

Aperol
aperol, prosecco, σόδα 
| aperol, prosecco, soda

Aperoz Spritz
aperol, prosecco, σόδα, ροζ γκρέιπφρουτ
| aperol, prosecco, soda, pink grapefruit

Mojito classic
δυόσμος, ρούμι, ζάχαρη, λάιμ, σόδα 
| mint, rum, sugar, lime, soda

Margarita
τεκίλα, κουαντρό, χυμός λεμόνι 
| tequila, cointreau, lemon juice

Caipirinia
κασάσα, λάιμ, μαύρη ζάχαρη 
| cachaca, lime, brown sugar

Strawberry Daiquiri
λευκό ρούμι, λικέρ φράουλα, φρέσκο λάιμ, πουρέ 
φράουλα | white rum, strawberry liqueur, fresh 
lime, strawberry puree

Singapore Sling
μπράντι, τζιν, χυμός λεμονιού, σόδα 
| cherry brandy, gin, lemon juice, soda

Mai Tai 
λευκό ρούμι, ρούμι παλαιωμένο, σιρόπι αμύγδαλο, 
φρέσκο λάιμ, triple sec 
| white rum, aged rum, almond syrup, fresh lime, 
triple sec

Negroni
τζιν, καμπάρι, μαρτίνι ρόσο 
| gin, campari, martini rosso

Porn Star Martini    
βότκα, βανίλια, πάσιον, φρέσκο λάιμ, πασόα | vodka, 
vanilla, passion fruit, fresh lime, passoa

Zombie    
λευκό ρούμι, spicy ρούμι, overproof, πουρέ ανανά, 
πάσιον, falernum, μείγμα μπαχαρικών, ανγκοστούρα, 
φρέσκο λάιμ | white rum, spicy rim, overproof, 
pineapple puree, passion fruit, falernum, spice mix, 
angostura, fresh lime

Sexy Cherries    
βότκα, λικέρ μαστίχα, λεμόνι, σιρόπι τζίντζερ, πουρέ 
βατόμουρο, φρέσκο πιπέρι | vodka, mastic liqueur, 
lemon, ginger syrup, raspberry puree, fresh pepper

My Watermelon   
london dry τζιν, πουρέ καρπούζι, πουρέ βατόμουρο, 
σιρόπι τζίντζερ, λάιμ | london dry gin, watermelon 
puree, raspberry puree, ginger syrup, lime

Dream Road  
βότκα, πουρέ πεπόνι, λικέρ μιντόρι, λάιμ, σιρόπι 
τζίντζερ, λικέρ μαστίχα, νέκταρ αγαύης | vodka, mel-
on puree, liqueur midori, lime, ginger syrup, mastic 
liqueur, agave nectar

Spicy Love 
τεκίλα sierra blanco, πουρέ μανταρίνι, λικέρ καρύδα, 
τσίλι, σιρόπι λάιμ, νέκταρ αγαύης, bitter γκρέιπφρουτ 
| sierra blanco tequila, mandarin puree, coconut li-
queur, chilli, lime syrup, agave nectar, grapefruit bitter

Caribbean Pirates 
λευκό ρούμι, πουρέ ανανά, σιρόπι τσίλι, φρέσκο 
γκρέιπφρουτ, λάιμ, σιρόπι καρύδας | white rum, 
pineapple puree, chilli syrup, fresh grapefruit, lime, 
coconut syrup

Blue Gardenia 
λευκό ρούμι, blue curacao, λάιμ, σιρόπι τζίντζερ, 
σιρόπι βανίλια, bitter πορτοκάλι | white rum, blue cu-
racao, lime, ginger syrup, vanilla syrup, orange bitter

Stoli Kiss
βότκα, λικέρ μαστίχα, πουρέ ρόδι, χυμό 
κράνμπερυ, απλό σιρόπι, μαστίχα
| vodka, mastic liqueur, pomegranate puree, cran-
berry juice, simpe syrup, mastiha

Caramel Passion
ρούμι μπακάρντι, αλατισμένη καραμέλα, λάιμ, 
πουρέ φρούτα του πάθους, ανανάς
| bacardi rum, salted caramel, lime, passion fruit 
puree, pineapple

Dirty Passion
τεκίλα reposado, πουρέ φρούτα του πάθους, λικέρ 
πορτοκάλι, φρέσκο λάιμ, σιρόπι τζίντζερ, απλό 
σιρόπι
| reposado tequila, passion fruit puree, orange 
liqueur, fresh lime, ginger syrup, simple syrup

Strawberry Powder
μαύρο ρούμι, λάιμ, σιρόπι κανέλα, πουρέ φράουλα, 
σιρόπι σουμάδα
| dark rum, lime, cinnamon syrup, strawberry pu-
ree, orgeat syrup

Ηot Ηοt Valtos
τεκίλα reposado, λάιμ, τσίλι, σιρόπι τζίντζερ, 
μαρμελάδα πορτοκάλι, bitter κάρδαμο
| reposado tequila, lime, chilli, ginger syrup, orange 
marmelade, bitter kardamom

Valtos on the beach
hendrick’s gin, bankes gin, elderflower λικέρ, 
χυμός μήλο, φρέσκο λάιμ, σιρόπι αγγούρι, φρέσκο 
αγγούρι | hendrick’s gin, bankes gin, elderflower 
liqueur, apple juice, fresh lime, cucumber syrup, 
fresh cucumber

Sunset
βότκα absolut, πουρέ ροδάκινο, φρέσκο λάιμ, 
σιρόπι τζίντζερ, φρέσκος χυμός γκρέιπφρουτ |
absolut vodka, peach puree, fresh lime, ginger 
syrup, fresh grapefruit juice


