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LAGER
BEER

Ξανθιά μπίρα χαμηλής ζύμωσης που αντιπροσωπεύει
το 90% της παγκόσμιας παραγωγής.

Συνοδεύει ιδανικά σαλάτες, κρεατικά, ορεκτικά, 
τυριά, κοτόπουλο.

i

Stella Artois                              330ml / 4.5

Lager - Alc/vol 5,2%
H Stella Artois είναι μία μάρκα με ανώτερη
ποιότητα και αξία. Ενα αρωματικό
σύμπλεγμα κίτρου, σταφυλιών, ροδάκινου,
δημητριακών & λουλουδιών.

-Βέλγιο-

Carlsberg                                   330ml / 4.0

Lager - Alc/vol 5%
Με  λυκίσκο Carlsberg Aroma Hop. Η γεύση
του λυκίσκου, των δημητριακών και η 
γλυκύτητα τον Δανέζικων μήλων προσφέρουν
μια απαράμιλλη γεύση

-Δανία-

Sol                                                    330ml / 4.5

Lager - Alc/vol 4,5%
Μια ξανθιά lager διάσημη και δημοφιλής
σ' όλο τον κόσμο. Μπύρα απαλή,
δροσιστική και γλυκιά με ελαφρύ πικρό
τελείωμα.

-Μεξικό-

Fischer Tradition                      650ml / 10.0

Special Lager - Alc/vol 6,5%                                                     
Αυτή η υψηλής ποιότητας μπύρα
χαρακτηρίζεται από την απαλή και σύνθετη
γεύση με τόνους συγχρόνως φρούτων και
λουλουδιών.

-Γαλλία-

LAGER

ΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΜΑΣ

Alfa Lager                   3.5 - 4.5

Alc/vol 5%         330ml - 500ml
Δροσερή, ελαφριά μπύρα.
Είναι ξανθιά, πίνεται εύκολα
και διαθέτει πλούσιο αφρό.
Έχει απαλό άρωμα βύνης.
 

-Ελλάδα-

Fischer                400ml / 5.0

Pilsner - Alc/vol 5%
Το ζυθοποιείο Fischer είναι 
από τα πιο παλιά με πλούσια
ιστορία. Μπύρα με διακριτική
παρουσία λυκίσκου, και
ελαφρώς πικρή γεύση.

-Γαλλία-



Pilsner Urquell                      330ml / 5.5

Pilsner - Alc/vol 4,4%
Η Pilsner Urquell είναι από τις πιο
αγαπημένες ξανθιές μπύρες σε ολόκληρο τον
κόσμο. Αρμονία ανάμεσα στο λυκίσκο, τη
βύνη και τις νύξεις δημητριακών & σταφίδας.

-Τσεχία-

Kaiser                                           330ml / 4.0

Pilsner - Alc/vol 5%
Παρασκευάζεται από εκλεκτές ποικιλίες
κριθαριού και λυκίσκου που ζυμώνονται και
ωριμάζουν αργά, για να της δώσουν τη
γεμάτη και μεστή γεύση της μπύρας Pils.

-Ελλάδα-

Guinness                                    330ml / 6.0

Stout - Alc/vol 4,3%
Πρόκειται για την πιο γνωστή μπύρα μαύρου
χρώματος. Η Guinness έφτιαξε την
κατηγορία Stout όταν ο Arthur Guinness
άφησε στην ετικέτα μόνο την λέξη Stout.

- Ιρλανδία -

Voreia Pilsner                             330ml / 5.5

Pilsner - Alc/vol 5%
Αρώματα εσπεριδοειδών και λουλουδιών
βρίσκονται εντός της φιάλης. Ευχάριστη,
όχι ιδιαίτερα πικρή.

-Ελλάδα-

Νήσος                                          330ml / 5.5

Pilsner - Alc/vol 5%
Μικρή, φρέσκια, απαστερίωτη, με
πολυπλοκότητα στα αρώματα και τις
γεύσεις, η μπύρα Νήσος απ’ την Τήνο

-Ελλάδα-

Voreia                                          330ml / 6.0

Stout - Alc/vol 6%
Μπύρα, γλυκιά στην αρχή, με ελαφριά
οξύτητα. Σοκολάτα, καφές και καραμέλα
γίνονται αντιληπτά, ενώ η πικράδα της
μαύρης σοκολάτας κυριαρχεί στο τέλος.

- Ελλάδα-

ΜΑΥΡΕΣ - STOUT

PILS
BEER

Τύπος ξανθιάς μπύρας με εντονότερη γεύση λυκίσκου
στον οποίο οφείλει την πικράδα της.

Συνοδεύει ιδανικά αρκετές γεύσεις όπως ορεκτικά,
μοσχάρι, χοιρινό.

i

PILSNER



ALE
BEER

Αφροζύμωτες μπίρες με ειδικές ποικιλίες μαγιάς.
Συνήθως διαθέτουν φρουτώδη γεύση.

Συνοδεύει ανάλογα με τον τύπο της, κρεατικά,
χοιρινό, λουκάνικα,ορεκτικά. 

i

Mc Farland                                 330ml / 5.5

Red Ale - Alc/vol 5,6%
Αρώματα και γεύσεις κόκκινων φρούτων,
καραμέλας, βύνης και γαρίφαλου
εναλλάσσονται και ξεσηκώνουν. Το στόμα
είναι γεμάτο και συγχρόνως ελαφρύ.

-Ιρλανδία-

Voreia ipa                                   330ml / 6.5

India Pale Ale - Alc/vol 7%
Δύναμη, αρώματα, επίγευση. Μια μπύρα με
γενναίες προσθήκες Αμερικάνικου λυκίσκου
και τρία είδη βύνης, που προσδίδουν έντονα
αρώματα εσπεριδοειδών.

-Ελλάδα-

Fullers London Pride                 500ml / 7.5

Pale Ale - Alc/vol 5,7%
Είναι η κλασσική λονδρέζικη μπύρα.
Πλούσια και ισορροπημένη γεύση,  ενώ
οι νότες καραμέλας και grapefruit χαρίζουν
μια δροσερή επίγευση.

-Αγγλία-

Septem honey                        330ml / 6.5

Honey Ale - Alc/vol 6,5%
Αρώματα απο άνθη, μέλι, μπαχαρικά και
ροδάκινο. Η αίσθηση που μας μένει με αυτή
την μπύρα είναι γλυκιά και φρουτένια.

-Ελλάδα-

ALE - IPA

Erdinger                                       330ml / 5.0

Weiss - Alc/vol 5,3%
Μπίρα από την καρδιά της Βαυαρίας.
Αποτελεί σήμερα συνώνυμο της Weiss
μπίρας παγκοσμίως. Με φρουτώδη,
πικάντικη επίγευση και άρωμα φρούτων.

-Γερμανία-

Paulaner                                     330ml / 5.0

Weiss - Alc/vol 5,5%
Μια χρυσαφένια αίσθηση με πορτοκαλί
ανταύγειες κρύβει την παρέλαση του
κόλιανδρου, των λεμονιών, του πορτοκαλιού,
της μπανάνας και του γαρίφαλου.

-Γερμανία-

WEISS - WIT



TRAPPIST
BEER

Πρόκειται για μπύρες αφροζύμωτες, δυνατές
συνήθως σκούρου χρώματος με έντονη

φρουτώδη γεύση και άρωμα.

Συνοδεύει ιδανικά τυριά, χοιρινό, μοσχάρι.
i

La Trappe  Quadrupel             330ml / 7.9

Trappist - Alc/vol 10%
Mια μοναδική μπύρα που η δοκιμή της
αποτελεί πραγματική εμπειρία. Με αρώμάτα
από ώριμα φρούτα, μπαχαρικά, κύμινο,
βανίλια, καμένη ζάχαρη & καραμέλα.

-Ολλανδία-

 

Hertog Jan Gr.Prestige        500ml / 14.9

Abbey - Alc/vol 10%
Αρώματα από μαύρα φρούτα, βατόμουρα,
βανίλια, καραμέλα, καβουρδισμένο ψωμί,
και καραμελωμένοι ξηροί καρποί. Το σώμα
της είναι πληθωρικό και βελούδινο.

-Ολλανδία-

Chimay Blue                               330ml / 7.9

Trappist - Alc/vol 9%
Το στόμα κερδίζει τις αισθήσεις με την
παρουσία των φρούτων και του
τριαντάφυλλου και χαρίζει βελούδινες
στιγμές με θέρμη και διάρκεια.

-Βέλγιο-

Westmalle Tripel                    330ml / 7.9

Trappist - Alc/vol 9,5%
Η γεύση είναι πλούσια και πολύπλοκη,
φρουτώδης με μια δροσιστική πικράδα στο
τελείωμα. Είναι μια ισορροπημένη ποιοτική
μπύρα με μια απαλή αίσθηση στο στόμα.

-Βέλγιο-

La Trappe  Witte                      330ml / 6.5

Trappist - Alc/vol 5,5%
Eίναι η μοναδική λευκή Trappist μπύρα
στον κόσμο. Φτιαγμένη με πολύ αρωματικές
ποικιλίες λυκίσκου, δροσερή ξεδιψαστική
μπύρα με λεπτό χαρακτήρα.

-Ολλανδία-

Leffe Blond                                 350ml / 7.0

Pale Ale - Alc/vol 6,6%
Τα εσπεριδοειδή να φλερτάρουν τα άνθη και
οι πικάντικες νότες να τονίζουν το πάθος.
Στο στόμα ξεχειλίζουν το κίτρο, η βανίλια,
το μέλι, ο κόλιανδρος και το πορτοκάλι.

- Βέλγιο -

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ - TRAPPIST - ABBEY



Timmermans Kriek               250ml / 5.5

Lambic - Alc/vol 5%
Η γεύση της είναι απόλυτα αφοσιωµένη
στο κερασί. Με μπουκέτο φρούτων και
πολλή κομψά αρώματα από καλοκαιρινά
κεράσια.

-Βέλγιο-
 

Clausthaler                               330ml / 4.5

Alc free - Alc/vol 0,5%
Θεωρείται η καλύτερη μη αλκοολούχα
μπύρα στον κόσμο. Γεμάτο σώμα που τα
λουλούδια συναντάνε τα τραγανά
δημητριακά.

-Γερμανία-

Amstel Radler                            330ml / 4.5

Radler - Alc/vol 2%
Δημιουργήθηκε από το συνδυασμό της
αξεπέραστης γεύσης της Amstel με τη
δροσιά του χυμού από ελληνικά λεμόνια.
Γλυκιά & δροσιστική 

-Ολλανδία-

Μηλοκλέφτης                       330ml / 4.5

Cider - Alc/vol 4,5%
Φυσικό ποτό, καθώς παράγεται από τα πιο
ζουμερά και τραγανά μήλα, που του
χαρίζουν το μοναδικό του άρωμα.

-Ελλάδα-

RADLER

ΜΗΛΙΤΗΣ / CIDERΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ / ALC FREE

LAMBIC-FRUITS

ALE
BEER

Αφροζύμωτες μπίρες με ειδικές ποικιλίες μαγιάς.
Συνήθως διαθέτουν φρουτώδη γεύση.

Συνοδεύει ανάλογα με τον τύπο της, κρεατικά,
χοιρινό, λουκάνικα,ορεκτικά. 

i

Voreia Wit                                    330ml / 6.5

Wit - Alc/vol 7%
Ο κόλιανδρος και το πορτοκάλι συνδυάζονται
για πρώτη φορά με το Ελληνικό σιτάρι και
δημιουργούν μια πρωτόγνωρη αρμονία
γεύσης και αρωμάτων. Απολαυστική.

-Ελλάδα-

WIT ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ / SMOKED

Schlenkerla                              500ml / 7.5

Smoked - Alc/vol 5,1%
Η αυθεντική καπνιστή μπύρα της Βαυαρίας.
Μια ιδιαίτερη γεύση με εξαιρετική
ισορροπία μεταξύ γλυκύτητας και
καπνιστής αίσθησης.

-Γερμανία-



LAGER
BEER

Ξανθιά μπίρα χαμηλής ζύμωσης που αντιπροσωπεύει
το 90% της παγκόσμιας παραγωγής.

Συνοδεύει ιδανικά σαλάτες, κρεατικά, ορεκτικά, 
τυριά, κοτόπουλο.

i

PILS
BEER

Τύπος ξανθιάς μπύρας με εντονότερη γεύση λυκίσκου
στον οποίο οφείλει την πικράδα της.

Συνοδεύει ιδανικά αρκετές γεύσεις όπως ορεκτικά,
μοσχάρι, χοιρινό.

i

WEISS
BEER

Αφροζύμωτη μπίρα με βύνη σιταριού.
Συνήθως αφιλτράριστη με θολό χρώμα και μαγιά

στο μπουκάλι. Διαθέτει φρουτώδη γεύση.

Συνοδεύει ιδανικά χοιρινό, λουκάνικα, μοσχάρι.
i

TRAPPIST
BEER

Πρόκειται για μπύρες αφροζύμωτες, δυνατές
συνήθως σκούρου χρώματος με έντονη

φρουτώδη γεύση και άρωμα.

Συνοδεύει ιδανικά τυριά, χοιρινό, μοσχάρι.
i

ALE
BEER

Αφροζύμωτες μπίρες με ειδικές ποικιλίες μαγιάς.
Συνήθως διαθέτουν φρουτώδη γεύση.

Συνοδεύει ανάλογα με τον τύπο της, κρεατικά,
χοιρινό, λουκάνικα,ορεκτικά. 

i


