


Signature Cocktails



Παλαιωμένο ρούμι, γάλα καρύδας, γκαραμ μασαλα, ανανάς με κάρυ, 
μπύρα, ένα διαφορετικό Jamaican mule με το δικό μας ινδικό μείγμα 
μπαχαρικών γκαραμ μασαλα, εξωτικά φρούτα, μπύρα από τζίντζερ.

Dark rum, coconut milk, masala spices, pineapple, 
mandras curry, ginger beer. A di�erent approach on 
a classic Jamaican mule with our own Indian spice 

mix, exotic fruits and spicy ginger beer

Velankanni, Tamil Nadu, India



Blend of rums, orange, apricot, falernum, dons 
spices, pimento. The combination of a nui nui and 

a zombie that represents all the tiki culture in
one drink. Fruity spices, citrus and lots of rum

Μείγμα από ρούμια, πορτοκάλι, λικερ βερίκοκο, φάλερνουμ, 
κανέλα, μπαχάρι. Η ένωση ενός Νui Nui και ενός Zombie 
είναι ο απόλυτος εκπρόσωπος της Τiki κουλτούρας με γεύσεις 
από φρούτα, μπαχαρικά, εσπεριδοειδή και πολύ ρούμι.

Aparecida, Sao Paolo, Brazil



Μπέρµπον, φυστικοβούτηρο, Τεντούρα, χαρούπι, ένα 
MILK PUNCH διάφανο που σας ταξιδεύει στην παιδική 

σας ηλικία µε ισορροπία στο γλυκό µε το ξινό.

Bourbon, peanut butter, tendura, carob
a clari�ed milk punch that brings back

 childhood memories

Our Lady of 
the Universe

Bronx, New York



Μµπέρµπον, ρούµι, ροδάκινο, σπιτικό σιρόπι µπαχαρικών, 
βανίλια, δυόσµος ακολουθώντας το αυθεντικό GEORGIA 

JULEP αναµειγνίουµε πλαιωµένα αποστάγµατα 
µε µπράντι από ροδάκινα και φρέσκο δυόσµο.

Bourbon, rum, cognac, French peach, mix 
of spices, vanilla, fresh mint. Following 
the original Georgia julep we mix dark 

spirits with peach brandy and fresh mint

Knock, Ireland

Our Lady of Knock



Ρούµι, Pedro Ximenez γλυκό σέρι, κεράσι, αµαρέτο αρωµατισµένο µε 
τόνκα,µπίτερς βανίλιας. Ρούµι µε επιδόρπιο σέρι, κεράσια, αµύγδαλο 

και τόνκα είναι η δική µαςεκδοχή για ένα rum fashioned

Rum, Pedro Ximenez, cherry, tonka infused 
amaretto, vanilla bitters. Rum with sweet sherry, 

cherries, almond and tonka is the way 
we see a twiston a rum fashioned

Częstochowa, Poland

The Black Madonna



Βότκα, τσάι περγαμόντο, πράσινο μήλο, μέλι, αγγούρι, 
σησαμέλαιο. Ένα «πράσινο» vodka sour με όξινα στοιχεία, 

φρέσκο χυμό αγγουριού κρύας έκθλιψης και μια ιδέα από σησαμέλαιο

Vodka, bergamot tea, green apple, honey, cucumber, 
sesame oil. A “green” vodka sour with cold press 

cucumber juice and a touch of sesame oil

Hải Lăng, Quảng Trị, Vietnam

Our Lady of La Vang



Τζιν, αχλάδι, λικέρ φραγκοστάφυλο, λεβάντα, αφρώδης οίνος
Αποτέλεσµα της ένωσης του French 75 και του Kir Royale. 

Φρουτώδες, ανθικό, ξηρό.

Aviation gin, pear, cassis, lavender, sparkling water
An elegant match of French 75 and kir royale. 

Fruity, �oral and dry

England

Dowry of Mary



Τεκίλα, σιρόπι καστανού ρυζιού, µεζκάλ, σαγκουίνι, τσίλι
Η εκδοχή µας στην Margarita αφορά γεύσεις όπως καπνιστό µεζκάλ,

εσπεριδοειδή, φραγκόσυκο και καυτερό τσίλι

Tequila reposado, rice malt, mezcal, blood orange, 
chilli. Our version of Margarita includes smoky 

mezcal, prickly pear, di�erent kind of
citrus and homemade chilli

Mexico City

Our Lady of Guadalupe



Τζίν, µείγµα από βερµούτ και αµάρι, Campari
Ένα signature negroni µε το δικό µας µείγµα από βερµούτ, 

αµάρι, γλυκό κρασί και λικέρ κεράσι

Gin, blend of Vermouth and amari, Campari, cherry 
heering. Our signature Negroni with a special 

blend of premium vermouths, amari, 
dessert wine and cherry liqueur

Monte Figogna, Italy

Our Lady of the Watch



Βότκα, σιράτσα, µείγµα τοµάτας, καρυκεύµατα, σέλερι.
Ενισχύουµε το ουµάµι µε σόγια, σάλτσα 

αγριοράπανο και καυτερή σιράτσα

Vodka, sriracha hot sauce, maggi aroma, tomato mix, 
celery. We reinforce the classic Bloody Mary with 

soy sauce, horseradish and hot sriracha

The Bloody Holy Mary



Signature Mocktails



Χυµός αγγουριού, τζίντζερ, µέλι, δυόσµος, σησαµέλαιο, γκρέϊπφρουτ 
σόδα. Ένα δροσερό, ελαφρώς πικάντικο highball για όλες τις ώρες

Fresh cucumber juice, ginger, honey, mint, sesame 
oil, grapefruit soda. A refreshing slightly 

spicy highball for every hour

Cucumber Highball



Μείγµα τοµάτας, σιράτσα, καρυκεύµατα, σέλερι
To signature Bloody Mary µας χωρίς προσθήκη αλκοόλ

Tomato mix, sriracha hot sauce, maggi aroma, celery. 
Our signature Bloody Mary without the booze

Innocent Mary



Ανανάς, καρύδα, µείγµα µπαχαρικών, µπίρα από τζίντζερ
Ένα mule µε Ινδικά µπαχαρικά και εξωτικά φρούτα

Pineapple, coconut milk, Indian spices, 
ginger beer. A virgin mule with our special 

Indian spice mix and exotic fruits

Virgin Masala Mule


















































