


BEERSBEERS
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GUEST BEERGUEST BEER

Ρωτήστε μας για την μπύρα 
και την τιμή



Πρόκειται για βυθοζύμωτες μπύρες που 
ζυθοποιούνται κατά το πλείστον στη Βαυ-
αρία, με γεμάτη μεστή γεύση και μακρύ 
χρόνο ωρίμανσης. Είναι από ξανθές ως 
μαύρες με έντονο άρωμα βύνης.

BOCKBOCK

Oι μπύρες διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις αφροζύμωτες και τις βυθοζύμωτες και 
αντιστοιχεί στο είδος της μαγιάς που χρησιμοποιείται για τη ζύμωση. Στις αφροζύμωτες, η ζύ-
μωση γίνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, 12 με 21 βαθμούς Κελσίου ενώ στις βυθοζύμωτες 
η ζύμωση πραγματοποιείται σε χαμηλότερες, 3 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Lager χαρακτηρίζεται κάθε βυθοζύμωτη 
μπύρα με καθαρή «τραγανή» γεύση που 
καταναλώνεται μετά από μακρόχρονη ωρί-
μανση κατά την αποθήκευση. Είναι από 
ξανθές Hell μέχρι σκουρόχρωμες Dunkel 
και Bock. Οι Pilsner διαφέρουν από τις 
Lager ως πρός την περιεκτικότητα τους σε 
λυκίσκο. Η πρώτη Pilsner ζυθοποιήθηκε 
στη Βοημική πόλη Pilsen.

LAGER & PILSNERLAGER & PILSNER

ALEALE
Πρόκειται για αφροζύμωτες μπύρες με χαμη-
λή περιεκτικότητα σε ανθρακικό, γεμάτη γεύ-
ση, φρουτώδης, με έντονη πικράδα αρκετές 
φορές και ελάχιστα αφρώδη χαρακτήρα.

Είναι αφροζύμωτη μπύρα με έντονο άρω-
μα βύνης, ελαφριά πικράδα και αφρώδη. 
Παράγεται με βάση το σιτάρι.

WEISSWEISS

Πρόκειται για ειδική κατηγορία μπύρας που 
ζυθοποιείται αποκλειστικά σε μοναστήρια 
τα όποια έχουν και την ονομασία προέλευ-
σης. Είναι αφροζύμωτη, δύνατη με διακρι-
τική γεύση λυκίσκου. Παραλλαγές όπως 
Dubbel, Tripel & Quadruppel αναφέρο-
νται ανάλογα με τον βαθμό αλκοόλ που 
περιέχουν.

TRAPPISTETRAPPISTE

Ζυθοποιούνται όπως οι Trappist σε μονα-
στήρια που δεν έχουν όμως το δικαίωμα 
ονομασίας προέλευσης.

ABBEYABBEY

Γεννήθηκαν στην Ιρλανδία (stout) και προ-
έρχονται από τις Porter αποτελούν δε το 
εθνικό ποτό των Ιρλανδών. Είναι αφροζύ-
μωτη και σκούρα.

STOUT & PORTERSTOUT & PORTER



Απολαύστε ιδιαίτερες & limited edition μπύρες,
που φέρνουμε για εσάς. 

DE MOLEN
CACAO & KARAMEL
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
330 ml - 10,5% alc.

UILTJE
YSBREEKER
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
330 ml - 5,8% alc.

UILTJE
CIEL BLUE
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
330 ml - 5,3% alc.

GuestGuest
beerbeer

FEATURED

DE MOLEN
ROOK & LEER
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
330 ml - 11,5% alc.

DE MOLEN
MISO & KARAMEL
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
330 ml - 9,8% alc.

S
PE

CIAL BEERS



Μαύρη, καπνιστή, ελαφρώς πικρή,
ξηρή επίγευση

SCHLENKERLA
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 500 ml - 5,1% alc.

LAGER-LAGER-PILSNERPILSNER

Ξανθιά, πλούσιο αφρό, ξηρή και
βυνώδης, ελαφρώς πικρή

GAMBRINUS
ΤΣΕΧΙΑ / 500 ml - 5% alc.

KOZEL DARK
ΤΣΕΧΙΑ / 500 ml - 3,8% alc.
Μαύρη, άρωμα βύνης, νότες
καραμέλας με ελαφριά πικράδα

ESTRELLA DAURA
ΙΣΠΑΝΙΑ / 330ml - 5,4% alc.

Gluten free lager, ξανθιά,
γλυκόπικρη

Double bock, μαύρη, πολύ δυνατή,
πλούσια, γλυκιά, κρεμώδης και πικάντικη

SAMICHLAUS
ΑΥΣΤΡΙΑ / 330 ml - 14% alc.

PAULANER SALVATOR 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 330 ml - 7,9% alc.

Doppelbock, μαύρη, μεσαίο σώμα,
χαμηλή ανθράκωση, άρωμα καραμέλας 
σκούρων φρούτων, γλυκιά

WEIHENSTEPHAN
KORBINIAN
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 500 ml - 7,4% alc.

Doppelbock, μαύρη, γλυκιά και 
δυνατή με οινώδη νότα

Ξανθια, ισορροπημενη lager
με πλουσιο αφρο

STAROPRAMEN
TΣΕΧΙΑ / 500ml - 4,8% alc.

KRUSOVICE
ΤΣΕΧΙΑ / 500 ml - 5% alc.
Lager, ξανθιά με ευχάριστη πικράδα

Μαύρη lager με ωραία πικρή επίγευση

HEROLD CERNY
ΤΣΕΧΙΑ / 500ml - 5,2% alc.

PRIMATOR PREMIUM
ΤΣΕΧΙΑ / 500ml - 5% alc.

RADEGAST PREMIUM
ΤΣΕΧΙΑ / 500ml - 5% alc.

Ξανθια, ελαφρυ σωμα,με ξηρη και
λιγο πικρη επιγευση

Ευχάριστα πικρή, έντονο λυκίσκο,
σταθερό αφρό



BREWDOG ELVIS
JUICE
ΣΚΩΤΙΑ / 330 ml - 6,5% alc.

Citrus IPA, ξανθιά, πικρή με
άρωμα γκρέϊπφρουτ

aleale

FULLER’S GOLDEN 
PRIDE
ΑΓΓΛΙΑ / 500ml - 8,5% alc.

English Strong Ale, κόκκινη, δυνατή, 
οινώδης με γλυκόπικρη γεύση

KWAK
ΒΕΛΓΙΟ / 330 ml - 8% alc.
Καστανοκόκκινη, ελαφρώς γλυκιά, 
βυνώδης

Belgian Ale, κόκκινη, θυμίζει λικέρ
cherry, εξαιρετική για επιδόρπιο

DELIRIUM RED
ΒΕΛΓΙΟ / 330 ml - 8,5% alc.

GULDEN DRAAK
ΒΕΛΓΙΟ / 330 ml - 10,5% alc.

Σκούρα, δυνατή, φρουτώδης, πιπεράτη,
με νότες παλαίωσης

GOUDEN CAROLUS
ΒΕΛΓΙΟ / 330 ml - 7,5% alc.

Σκούρα, αρωματική, γλυκιά,
γεμάτo σώμα και οινώδης

Χαλκινη, δροσιτικη με μια ωραια πικρα
στην επιγευση

MAISEL IPA
ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ 330ml-6,3% alc.

KASTEEL DONKER
ΒΕΛΓΙΟ / 330 ml - 11% alc.

Σκούρα, δυνατή, γλυκιά,
οινώδης, γεμάτη



INNIS & GUNN BLOOD 
RED SKY
ΣΚΩΤΙΑ / 330 ml - 6,8% alc.

Oak Aged Ale, ρουμπινί, γλυκιά με πικάντικο 
χαρακτήρα ωριμασμένη σε δρύινα βαρέλια 
από ρούμι

LA GOUDALE
ΓΑΛΛΙΑ / 750 ml - 7,2% alc.

Biere du Garde, ξανθιά, γλυκιά
με ελαφρώς πικρή επίγευση,
γεμάτο σώμα

aleale

BREWDOG PUNK IPA
ΣΚΩΤΙΑ / 330 ml - 5,6% alc.

Ξανθιά, πικρή, φρουτώδης
με ξηρή επίγευση

LA CHOUFFE
ΒΕΛΓΙΟ / 330 ml - 8% alc.
Ξανθιά, φρουτώδης, με νότες λυκίσκου
στην επίγευση

WEISSWEISS

Σκούρα, κρεμώδης με ελαφριά 
γεύση καραμέλας, φρουτώδης

WEIHENSTEPHANER 
DUNKEL WEISS
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 500 ml - 5,3% alc.

Weiss bock, πλούσια, γλυκιά 
ελαφρώς φρουτώδης

WEIHENSTEPHAN
VITUS
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 500 ml - 7,7% alc.

Hefe weiss, ξανθιά, γεμάτη, απαλή, φίνα

ANDECHS
WEISSBIER HELL
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 500 ml - 5,5% alc.



KARMELIET
ΒΕΛΓΙΟ / 330 ml - 8,5% alc.

Abbey, ξανθιά, δυνατή,
φρουτώδης και πικάντικη

Hefe Weiss, ξανθιά, φίνα πικράδα, 
φρουτώδης και δροσιστική

WEIHENSTEPHANER 
HEFEWEISSBIER
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 500 ml - 5,4% alc. Belgian Wit Ale, ξανθιά, πικάντικη, 

δροσιστική

BLUE MOON
ΗΠΑ / 330 ml - 5,4% alc.

Weiss, ξανθιά, απαλή, ελαφρώς 
ξηρή με επίγευση κίτρου

AUGUSTINER
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 500 ml - 5,4% alc.

WEISSWEISS

TRAPPIST-ABBEYTRAPPIST-ABBEY

LA TRAPPE TRIPEL
ΟΛΛΑΝΔΙΑ / 330 ml - 8% alc.
Σκουρόξανθη, ελαφρώς γλυκιά με νότες 
ώριμων φρούτων, γλυκόπικρη

WESTMALLE DUBBEL
ΒΕΛΓΙΟ / 330 ml - 7% alc.

Μοναστηριακή ale, καστανοκόκκινη,
φρουτώδης, ελαφρώς πικρή με μακρύ
ξηρό τελείωμα



CIDERCIDER
REKORDERLIG
ΣΟΥΗΔΙΑ / 330 ml - 4,5% alc.
Μηλίτης με γεύση φράουλα και λάιμ

FULLER’S LONDON
PORTER
ΑΓΓΛΙΑ / 500 ml - 5,4% alc.

Porter, μαύρη, γευστική, κρεμώδης, 
αρώματα σοκολάτας και καφέ

GUINESS DRAUGHT
ΙΡΛΑΝΔΙΑ / 440 ml - 4,2% alc.

Stout, μαύρη, ξηρή με πικρή επίγευση

STOUT - PORTERSTOUT - PORTER

ALCOHOL FREEALCOHOL FREE

WARSTEINER FRESH
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 330 ml - 0,0% alc.
Ξανθιά, χωρίς αλκοόλ

Μαυρη, αρωματα κακαο, ψημενης βυνης
και πικρης σοκολατας

PRIMATOR STOUT
ΤΣΕΧΙΑ/ 500ml - 4,7% alc.



SEPTEM
THURSDAY’S
RED ALE
ΕΥΒΟΙΑ / 330 ml - 5% alc.

Κόκκινη, ελαφρώς γλυκιά
και βυνώδης

SEPTEM
SUNDAY’S HONEY   
GOLDEN ALE
ΕΥΒΟΙΑ / 330 ml - 6,5% alc.

Χρυσή, ελαφρώς γλυκιά με νότες
μελιού και ντελικάτη πικράδα

SEPTEM LAVA
ΕΥΒΟΙΑ / 330 ml - 9% alc.
Imperial India Red Ale, κόκκινη,
πικρή, με καραμελένια επίγευση

CHIOS SMOKED
ROBUST PORTER
ΧΙΟΣ / 330 ml - 6,2% alc.

Porter, μαύρη καπνιστή, με αρώματα καφέ,
καπνού και ψημένης βύνης, σχετικά πικρή

SEPTEM 8H MEPA
ΕΥΒΟΙΑ / 330 ml - 7% alc.

IPA, χάλκινη, πικρή, αρωματική

CLEPSYDRA
JUST IN TIME

STRANGE BREW
DR HAZE

NOMAD / 330 ml - 7% alc.ΑΘΗΝΑ / 330 ml - 8% alc.
New England IPA, ξανθιά, μέτριο προς 
γεμάτο σώμα, άρωμα τροπικών φρού-
των και κίτρου

DIPA, θολή ξανθιά, άρωμα τροπικών 
φρούτων ανανά και ροδάκινο, γλυκό-
πικρη επίγευση

STRANGE BREW 
JASMINE IPA 
ΑΘΗΝΑ / 330 ml - 6,2% alc.
IPA, ξανθιά, φρουτώδης, ήπια γεύση 
με ευχάριστη πικρία

FLAROS IPA
NOMAD / 330 ml - 5,7% alc.

Αmerican IPA, ξανθιά πικρή επίγευση με 
ωραία φρουτώδη αίσθηση

CORFU RED ALE 
SPECIAL 
ΚΕΡΚΥΡΑ / 500 ml - 5% alc.
Κόκκινη ale, αφιλτράριστη και απαστερί-
ωτη με τη φιλοσοφία μια κόκκινης ale



SEVEN ISLAND 
BREWERY
CITRA CRUS
ΚΕΡΚΥΡΑ/ 330ml- 6,5% alc.
NEIPA, ξανθιά, θολή με νότες
εσπεριδοειδών ανανά και μάνγκο

DARK CROPS IPA
33 BREWING CO
330 ml - 6% alc.

West Coast IPA, γεμάτη, άφθονος
λυκίσκος, γλυκόπικρη επίγευση



ΝΕΗΛΥΣ
Οίνος λευκός  |  Μαλαγουζιά

Ζωηρά αρώματα μακράς διάρκειας που θυμίζουν λευκοκίτρινα φρούτα όπως
ροδάκινο, πράσινο μήλο, αχλάδι και γιασεμί με ντελικάτες νότες βοτάνων.
Γεύση δροσερή, με ευχάριστο όγκο και ισορροπημένη οξύτητα που
διανθίζεται από πικάντικες νότες με επίγευση μοσχολέμονου.

ΑΛΥΠΟΣ

ΠΟΤΗΡΙ

Οίνος ερυθρός  |  Merlot - Syrah

Πολύπλοκα αρώματα που παραπέμπουν σε ώριμα κόκκινα φρούτα, βανίλια,
βιολέτα και μπαχαρικά. Πλούσια γεύση και καλοδομημένες τανίνες και
τρυφερή αίσθηση ζεστασιάς. Όμορφο αρωματικό μπουκέτο στον ουρανίσκο
με έμφαση την παρουσία πιπεριών και ταμπάκο με μακρά επίγευση.

HEART

BODY

SOUL

Οίνος λευκός |  Σαββατιανό - Ασύρτικο

Οίνος ερυθρός |  Αγιωργίτικο - Cabernet Sauvignon

Οίνος ροζέ |  Αγιωργίτικο - Merlot



ΧΥΜΟΙ
Πορτοκάλι (330ml)

Ροδάκινο (330ml)

Λεμόνι (330ml)

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Coca cola (250ml)

Coca cola light (250ml)

Sprite (250ml)

Πορτοκαλάδα (250ml)

Σόδα (250ml)

Εμφιαλωμένο νερό (500ml)

Εμφιαλωμένο νερό (1Lt)

Ουΐσκυ διάφορα (απλά)

Ουΐσκυ διάφορα (σπέσιαλ)

Βότκα
Τζίν
Τεκίλα
Ρούμι
Απεριτίφ

ΠΟΤΑ



Πατάτες τηγανιτές country style
με φλούδα

Ψωμί & Spread

Οnion rings 10τεμ. 
με σάλτσα παρμεζάνας

Φτερούγες κοτόπουλου 6τεμ. 
με whiskey sauce

Σάλτσα παρμεζάνας
Whiskey sauce
Cocktail sauce
Μουστάρδα γλυκιά
Μουστάρδα καυτερή
Μουστάρδα Casanova

Επιλέξτε την σάλτσα της αρεσκείας σας.



Στήθος κοτόπουλου, μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι,
πιπεριά κόκκινη, κρουτόν, σάλτσα παρμεζάνας

Κοτοσαλάτα 1989

Τόνος, μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι,
πιπεριά κόκκινη, κρουτόν, μαγιονέζα

Τονοσαλάτα

Βρασμένο σε ειδικό κρασί με διάφορα μπαχαρικά
για να απολαύσετε την αυθεντική συνταγή

Ξινολάχανο με μπεϊκον

Χειροποίητη πατατοσαλάτα με φρέσκα υλικά  που περιέχει
πατάτα, αγγουράκι τουρσί και σπιτική μαγιονέζα

Πατατοσαλάτα

Μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά κόκκινη
κρουτόν, με σως μουστάρδας

Σαλάτα 1989



Δύο χειροποίητα μπιφτέκια μοσχαριού, ένα στήθος κοτόπουλου
ένα λουκάνικο, δύο μπριζολάκια χοιρινά, μια πανσέτα
φτιαγμένη με Σουηδικό τρόπο.
Συνοδεύεται με πατάτες country style, Γερμανικό ξινολάχανο 
και χειροποίητες μουστάρδες.

Ποικιλία Κρεάτων   2+ άτομα

Πέντε διαλεγμένα Γερμανικά λουκάνικα, άριστης ποιότητας
που συνοδεύονται με πατατοσαλάτα, Γερμανικό ξινολάχανο
και χειροποίητες μουστάρδες.

Ποικιλία Λουκάνικων 5τεμ.  2+ άτομα

Κότσι Χοιρινό  2+ άτομα
1600 - 1800 gr

Συνοδεύεται με πατάτες country style, Γερμανικό ξινολάχανο
και χειροποίητες μουστάρδες 

GLUTEN FREE



Χοιρινή μπριζόλα
Άνευ οστών

Συνοδεύεται με πατάτες country style, ρύζι 1989
και καραμελωμένα κρεμμύδια.

Rib-Eye 300g
Mοσχαρίσια σπαλομπριζόλα άνευ οστών

Συνοδεύεται με πατάτες country style, onion rings
και μπεαρνέζ σως.

Σνίτσελ Βιεννέζικο
Χειροποίητο

Συνοδεύεται με πατατοσαλάτα.  

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο
Χειροποίητο

Συνοδεύεται με πατάτες country style, ρύζι 1989
και καραμελωμένα κρεμμύδια.

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο με σως ροκφόρ
Χειροποίητο

Συνοδεύεται με πατάτες country style και ρύζι 1989.



Κοτόπουλο φιλέτο

Σωταρισμένο με μανιτάρια και κρεμμύδια σβησμένο
με κρασί. Συνοδεύεται με ρύζι 1989.

Συνοδεύεται με πατατοσαλάτα.

Χοιρινή Πανσέτα

Currywurst
Λουκάνικο με σάλτσα κάρι

Συνοδεύεται με πατάτες country style.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ BURGER!
Xειροποίητο μπιφτέκι μοσχαριού, τυρί cheddar και καραμελωμένα
κρεμμύδια. Συνοδεύεται με πατάτες country style σε χειροποίητο
ψωμί του τόστ. 

Patty melt



Βανίλια
Σοκολάτα

Σοκολατόπιτα
Σερβίρεται με σαντιγύ και σιρόπι σοκολάτας

Σιρόπι καραμέλα ή σοκολάτα

** Τα γλυκά είναι κατεψυγμένα.

Το κατάστημα υποχρεούται  να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη
δίπλα στην έξοδο, για τη διατύπωση οποιαδήποτε διαμαρτυρίας.

The shop is obligated to have printed documents in a special
case beside the exit for setting out of any existed complaints.

La magasin doit disposer des bullentins imprimes dans une case speciale
a cote de la sortie pour la formulation de tute plainte.

Das Lokal ist verpflichtet formulare in einem gesonderten fach am Ausgang
zur Verfugung zu stellen um gegebenenfalls Beschwerden anzugeben.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α. 24% στα νερά,
24% στα αλκοολούχα ποτά και 24% στα φαγητά.
Δημοτικός φόρος 0,5%.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Αλούσης Μανώλης


