
COCKTAIL LIST  

THE FLOWERS COLLECTION  

 

LAELIA 

Μια φανταστική περιπέτεια με τεκίλα El Jimador, 
τέσσερα superfoods(acai, goji, raspberry, ρόδι), και 
Chambord, ένα λικέρ από μαύρα μούρα που εκρήγνυται 
μαγικά στον ουρανίσκο  
A fantastic adventure with tequila El Jimador, four 
superfoods (acai, goji, raspberry, pomegranate), and 
Chambord liquer.  
 

BIRDS OF PARADISE  

Ένα εξωτικό blend από τρία διαφορετικά ρούμι (BΡUGAL 
1888 RON GRAN RESERVA, BRUGAL EXTRA VIEJO, BRUGAL 

ANEJO), ΦΡΕΣΚΟ ΧΥΜΟ ΑΠΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, XEIΡΟΠΟΙΗΤΟ, 
σπιτικό σιρόπι falernum (τζίντζερ, μπαχαρικά, 
αμύγδαλο), φρέσκος χυμός από εσπεριδοειδή, bitters  
An exotic blend of three different rums, homemade 
syrup falernum (ginger, spices, almond), fresh juice 
from citrus, bitters, sweet syrup and pomegranate.  
 

TIARE  

Ένα κοκτέιλ που μας ταξιδεύει στα μεθυστικά αρώματα 
των πολυνησιακών λουλουδιών με βότκα Finlandia, 



σπιτικό πουρέ από κόκκινα berries, χυμό λάιμ και 
σιρόπι αγαύης. 
A tropical dream cocktail with vodka Finlandia, 
homemade mashed berries, lime juice and agave syrup.  
 

LOTUS  

Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός βότκας Finlandia, 
aperol,  φρέσκου χυμού εσπεριδοειδών 
(γκρέιπφρουτ, λάιμ, πορτοκάλι) άνθη αφροξυλιάς και 
φρέσκο τσίλι.  
A great combination of vodka Finlandia, aperol, fresh 
juice from citrus fruit (grapefruit, lime, orange), 
elderberry flowers and fresh chili.  
 

HELICONIA  

Μαγεία από τον Άγιο Δομίνικο με βάση το μαύρο ρούμι Brugal, 
καρυκεύματα μοσχοκάρυδου, πουρέ ανανά, καραμέλα και 
βανίλια.  
Μagic from Santo Domingo with black rum Brugal, nutmeg 
spices, mashed pineapple, caramel and vanilla.  

 

CONSTANT.IA  

Όταν το passion συναντά το gin Bickens, το lime, το ginger και 
το orange bitter, το αποτέλεσμα είναι ένας εκρηκτικός 
συνδυασμός να τον πιεις στο ποτήρι.  
A particular combination of passion, gin Bickens, lime, ginger 
and orange bitter.  

 



 
BEGONIA  

Ένα κοκτέιλ με ιδιαίτερη γεύση και με βάση τη βότκα. 
Συνδυάζεται υπέροχα με τη βανίλια, τα σμέουρα και τα φύλλα 
δυόσμου με καραμελωμένο τζίντζερ 
A delicious cocktail with vodka, vanilla, raspberry and mint 
leaves with caramelized ginger.  

 

FLAME OF THE FOREST  

Γαργαλιστικό στον ουρανίσκο, βάζειι φωτιά στην διάθεση 
μέσα από τις παιχνιδιάρικες φυσσαλίδες του Prosecco, τα 
superfoods (acai, cranberries, raspberry) τον δυόσμο, το 
λάιμ και τον τόνο από αφροξυλιά.  
A playful cocktail with prosecco, superfoods (acai, cranberries, 
raspberry), mint, lime and elderberry.  

 

APERITIFS  

WILD PASSION  

Ένας εντυπωσιακά επιτυχημένος συνδυασμός 
ετερόκλητων υλικών: βότκας, λεμονιού, δυόσμου, άνθη 
αφροξυλιάς και σόδας, σε ένα πολύ δροσιστικό απεριτίφ. 
Α successful combination of vodka, lemon, spearmint, 
elderberry flowers and soda.  

KOKI’O  

Το πανέμορφο λουλούδι koki’o της Χαβάης δίνει το όνομά του 
σε ένα άκρως ταξιδιάρικο απεριτίφ με aperol, βανίλια, 
γκρέιπφρουτ και σόδα.  



Koki’o is an extremely rare flower, endemic in Hawai. Koki’o 
aperitif is a fantastic aperitif with aperol, vanilla, grapefruit 
and soda.  

 

ΜΑSK ATHENS  

Cinzano Rosso 1757 vermouth, μούρα, αγγούρι και 
σόδα 
Cinzano Rosso 1757 vermouth, berries, cucumber and 
soda 
 

APEROL SPRITZ  

Το διάσημο ιταλικό απεριτίφ με aperol, prosecco και 
σόδα 
The traditional and the most widespread italian aperitif 
cocktail with aperol, prosecco and soda 
 

MOCKTAILS (COCKTAILS NON ALCOHOLIC)  

KALADIUM  

Για όσους δεν αγαπούν το αλκοόλ αλλά λατρεύουν τα 
cocktails! Λάιμ, δυόσμος, passion fruit, τζίντζερ και 
σόδα.  
Lime, mint, passion fruit, ginger and soda.  
 

PURPLE LADY  



Πραγματική απόλαυση η ένωση του φρέσκου τζίντζερ, 
με τα μούρα, το αμύγδαλο και τη σόδα.  
Fresh ginger, berries, almond and soda.  
 
 


