
Χαμηλά σε αλκοόλ

Ποσειδώνας
Mastiha, γλειφιτζούρι θυμάρι, φρέσκο 
λεμόνι, Three Cents Aegean tonic

10 €

Αθηνά
Aperol, tanqueray rangpur gin, μανταρίνι, 
πορτοκάλι, prosecco, Three Cents σόδα 

9 €

Απόλλων 
Gordon’s pink gin, ροζέ κρασί, μύρτιλο, πικραμύ-
γδαλο, φρέσκο μοσχολέμονο, Three Cents pink 
grapefruit σόδα

9 €

Άρτεμις
Belsazar white vermouth αρωματισμένο με 
καρύδα, σπιτική σόδα μπανάνα

10 €

Mη αλκοολούχα

Εστία
Σπιτικό κόκκινο βερμούτ χωρίς αλκοόλ, 
σπιτικό τζιν χωρίς αλκοόλ, γλυκόπικρο σιρόπι

7 €

Έρως
Σαγκουίνι, σιρόπι αγαύης, φρέσκο 
μοσχολέμονο, Three Cents σόδα

7 €

Metaxa 12* 12 €

Hennessy V.S 15 €

Dekaraki tsipouro 8 €

Adolo ouzo Plomariou 8 €

O/Purist tsipouro 9 €

Cognac & Greek Spirits

Frangelico 9 €

Grand marnier rouge 9 €

Kahlua 9 €

Sourz apple liquer 9 €

Luxardo maraschino 9 €

Cointreau 9 €

Mdry mastiha 10 €

Axia mastiha 15 €

Amare�o di Sarronno 9 €

Amare�o velvet 9 €

Baileys Irish cream 9 €

Liquer

Suze aperitif 9 €

Campari 9 €

Aperol 9 €

Mancino bianco vermouth 9 €

Mancino rosso vermouth 9 €

Noilly prat 9 €

Averna amaro 9 €

Amaro di Angostura 9 €

Belsazar white 9 €

Belsazar dry 9 €

Belsazar red 9 €

Vermouth–Aperitives

Haig 9 €

Bushmills original 10 €

Jack Daniels 10 €

Roe & Co 11 €

Cardhu 12 Y.O. 12 €

Bulleit rye 12 €

Bulleit bourbon 12 €

Johnnie Walker black label 12 €

Wild turkey 101 12 €

Talisker 10 Y.O 14 €

Oban 14 Y.O 17 €

Macallan 12yo double cask 18 €

Whiskey

Cachaca pura sagatiba 10 €

Cachaca leblon 12 €

Cachaca

Smirno� red 9 €

Ketel one 10 €

Ketel one Peach & orange blossom 11 €

Ciroc 13 €

Belvedere 14 €

Vodka

Tanqueray 9 €

Beefeater 9 €

Gordon’s pink gin 10 €

Tanqueray tangpur 11 €

Tanqueray N⁰ Ten 13 €

Grace gin 13 €

Hendricks gin 13 €

Roku gin 13 €

Botanist islay dry gin 14 €

Monkey dry 47 15 €

Gin mare 16 €

Nolet's dry gin silver 19 €

Gin

Don Julio blanco 9 €

Don Julio reposado 9 €

Jose Cuervo traditional silver 11 €

Jose Cuervo traditional reposado 12 €

Don Julio anejo 16 €

Are�e blanco 16 €

Are�e reposado 17 €

Tequila 

Angostura rum reserva 3yo 9 €

Pampero especial 10 €

Captain Morgan black 10 €

Wray & nephew rum NRF 10 €

Kraken black spiced rum 11 €

Koko kanu coconut rum 11 €

Chairman's spiced rum 12 €

El Dorado 12yo 15 €

Saint James imperial white 10 €

Pampero blanco 9 €

Rum

Montelobos mezcal 16 €

Casamigos mezcal 18 €

San cosme oaxaca mezcal  14 €

Mezcal

Signature

Άρης
Bulleit bourbon whisky αρωματισμένο με κεράσι, 
μαύρη σοκολάτα με μπαχαρικά, Three Cents 
ginger beer

13 €

Δίας
Tanqueray gin, σπιτική σόδα καρπούζι

11 €

Αφροδίτη
Pampero rum blend, λευκό κακάο, φρούτο του 
πάθους, βερίκοκο, ασπράδι αυγού

13 €

Ερμής
Don Julio blanco tequila, belsazar white vermouth, 
σαγκουίνι, σιρόπι αγαύης, φρέσκο μοσχολέμονο, 
Three Cents pink grapefruit 

12 €

Ήφαιστος
Don Julio blanco tequila αρωματισμένη με σέλερι, 
ντομάτα, κολοκυθάκι, gel πιπεριάς φλωρίνης και ελιάς, 
πικάντικο (προαιρετικά)

13 €

Ήρα 
Ketel one vodka, μήλο, ροδάκινο, αχλάδι, 
αφρώδης κρέμα τυριού 

14 €

Μπύρες Αλκοολούχα ποτά Picnic Coctails

Sunday’s honey golden ale
330ml 
Αλκοόλ: 6.5% vol
Μονάδα πικρότητας: 27 IBU

Φρέσκια, μη παστεριωμένη μπύρα διπλής ζύμωσης με 
χρήση μελιού ανθέων. Χρυσαφένιο χρώμα και κρεμώδη 
αφρό. Χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά αρώματα πορτοκα-
λιού, ροδάκινου και εξωτικών φρούτων. Ελαφρώς γλυκιά και 
λιπαρή γεύση, όπου κυριαρχούν τα αρώματα λεμονανθών 
και ροδάκινου, ενώ η διακριτική πικράδα αναδεικνύει την 
έντονα αρωματική επίγευση.

7 €

Septem 8th day IPA
330ml 
Αλκοόλ: 7.0% vol
Μονάδα πικρότητας: 65 IBU

Φρέσκια, μη παστεριωμένη, αφιλτράριστη μπύρα. Η Μικρο-
ζυθοποιία Septem αποκαλύπτει στην μοναδική India Pale 
Ale “Όγδοη Mέρα”, τα εκπληκτικά αρώματα και τη ιδιαίτερη 
γεύση των αμερικάνικων ποικιλιών λυκίσκου Mocaic, Citra 
και Simcoe. Χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά αρώματα 
μανταρινιού, ροδάκινου, κίτρου, μάνγκο και λίτσι. Οι 7,0% 
αλκοολικοί βαθμοί και οι 65 βαθμοί πικράδας, καλύπτονται 
αριστουργηματικά από το πλούσιο αρωματικό στόμα και τη 
μεγάλης διάρκειας επίγευση, όπου κυριαρχούν τα αρώματα 
εσπεριδοειδών, πεύκου και mango.

7 €

Septem Monday’s pilsner
330ml 
Αλκοόλ: 5.0% vol
Μονάδα πικρότητας: 27 IBU

Φρέσκια,  μη παστεριωμένη, φιλτραρισμένη μπύρα. Χρυσο-
κίτρινο χρώμα, με κρεμώδη συμπαγή αφρό. Χαρακτηρίζεται 
από έντονα αρώματα λουλουδιών, κίτρου και λυκίσκου. 
Ελαφρώς γλυκιά γεύση, με διακριτική παρουσία βύνης, 
δροσιστική οξύτητα και πικράδα, που αναδεικνύουν την 
έντονα αρωματική επίγευση, όπου κυριαρχούν τα αρώματα 
λουλουδιών, καραμέλας και ανθόμελου.

Septem Wday wheat IPA
330ml / 6,5 € 
Αλκοόλ: 6% vol
Μονάδα πικρότητας: 45 IBU

H Wday είναι η πρώτη ελληνική wheat IPA. Mια εντυπωσιακά 
αρωματική, απαστερίωτη και αφιλτράριστη, IPA που περιέχει 
40% βύνη σιταριού (wheat). Τα έντονα αρώματα passion fruit, 
ανανά και mango, χαρακτηριστικά των εξωτικών ποικιλιών 
λυκίσκου waimea & vic secret, εντυπωσιάζουν από την 
πρώτη στιγμή.

6,5 €

6 €

Λευκά Ροζέ Κόκκινα Αφρώδεις Οίνοι

Τραγάνα και φρουτώδη λευκά
 

Σε αυτήν την κατηγορία θα βρείτε λευκούς οίνους 
που θα σας εντυπωσιάσουν με την κομψότητα, 
τη φρεσκάδα και τον έντονο φρουτώδη χαρα-
κτήρα τους.

Αμπελώνες Μπερτσάτου
Φεία / Chardonnay από Σκουροχώρι Ηλείας 
Φυσικό
RG: 18 € / TA: 14 €
 
Αχνό λεμονί χρωμα, με έντονα αρώματα φρέσκων φρούτων 
όπως αρώματα πρασίνου μήλου, λεμονιού και σαγηνευτικά 
αρώματα λουλουδιών της άνοιξης. Ελαφριά αίσθηση στο 
στόμα με μέτρια οξύτητα, που σε συνδυασμό με τα φρέ-
σκα αρώματα πράσινων φρούτων και ανθέων, το κάνουν 
ένα κρασί που πίνεται πολύ ευχάριστα.

Οινοποιία Μυλωνά
Naked Truth / Σαββατιανό από Ξερατέα, Αττική
Φυσικό
RG: 24 € / TA: 19 €
 
Χρυσαφένιο χρώμα και μύτη που θυμίζει Riesling, με τα 
τροπικά και τα εσπεριδοειδή φρούτα να βρίσκονται στο 
προσκήνιο και τα βοτανικά αρώματα έρχονται σε δεύτερο 
πλάνο. Γεύση πλούσια που εξισορροπείται από την υψηλή 
του οξύτητα με αρώματα που θυμίζουν εκείνα της μύτης 
και με ευχάριστα μακρύ τελείωμα.

Αρωματικά & προκλητικά λευκά
 

Απολαύστε την εμπειρία ενός καθαρά ανθίκου 
αρωματικού λευκού οίνου. Μπορούμε να την παρο-
μοιάσουμε μόνο με τη σκηνή χορού μια μεσογεια-
κής γυναίκας στο καλοκαιρινό σούρουπο.

Οινοποιείο Τρουπή
Τομή / Μοσχοφίλερο από Μαντινεία, Αρκαδία
Βιοδυναμικό
RG: 20 € / TA: 16 €
 
Λεμονοπράσινο χρωμα με εντυπωσιακή μύτη που απο-
τελείται από έντονα αρώματα εσπεριδοειδών και άνθεων 
όπως το γιασεμί και το χαρακτηριστικό τριαντάφυλλο. Το 
στόμα του βουτυράτο αλλά και ζωντανό λόγω της οξύτη-
τας με κυρίαρχα αρώματα αυτά του τριαντάφυλλου και 
των φρέσκων φρούτων.

Κτήμα Κίκονες
Μαρόν / Μαλαγουζιά από Μαρώνεια
RG: 28 € / TA: 22 € / G: 7 €
 
Λαμπερό χρυσό-κίτρινο χρώμα με μια πληθωρική μύτη 
γεμάτη από αρώματα λευκών λουλουδιών, λάιμ, τροπικών 
φρούτων και ώριμων πυρηνόκαρπων. Στο στόμα συναντού-
με την τυπική κομψότητα της ποικιλίας, με τις φρουτώ-
δεις γεύσεις να περνούν σε πρώτο πλάνο. Ωραία επίγευση 
τροπικών φρούτων.

Φρουτώδη ροζέ
 

Αρπάξτε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το ελλη-
νικό καλοκαίρι σε ποτήρι. Αρώματα φράουλας 
και βύσσινου θα πλημμυρίσουν τη μύτη σας. 
Ταιριάξτε τα με φρέσκα φρούτα εποχής.

Αμπελώνες Μάρκου
Pixie / Αγιωργίτικο / Μοσχάτο από Παιανία
RG: 19 € / TA: 15 € / G: 7 €
 
Απαλό ρόδι χρώμα με πολύ ευχάριστη και ζουμπουρλούδικη 
μύτη γεμάτη από κόκκινα και πυρηνόκαρπα φρούτα, οπως 
τα κεράσια και τα ροδάκινα με νύξεις κανέλας. Ημίξηρο στο 
στόμα με ελαφριά αίσθηση, μέτρια οξύτητα, αισθητή γλυ-
κύτητα και φρούτο που επιμένει μέχρι το τέλος.

Kομψά ροζέ
 

Η κομψότητα των λεπτών αρωματικών τριαντάφυλ-
λων και οι γεύσεις ξηρών καρπών χαρακτηρίζουν 
αυτές τις εξαιρετικές ποικιλίες ροζέ κρασιών.

Οινοποιείο Τρούπη
Τομή Ροζέ / Μοσχοφίλερο από Μαντινεία
RG: 24 € / TA: 19 €

Απαλό σομόν χρώμα με γκρι ανταύγειες. Πληθωρική και 
ανθική μύτη, που έχει ως σταρ το τριαντάφυλλο σε όλες του 
τις εκφάνσεις. Από ροδόνερο και ροδοπέταλα μέχρι λου-
κούμι. Πολύ δροσερό στόμα με υψηλή οξύτητα και μια πολυ-
πλοκότητα σπάνια για Μοσχοφιλερο. Εξωτική επίγευση.

Οινοποιείο Ακριώτου
Ορειβάτης / Syrah από Βοιωτία
RG: 21 € / TA: 17 €
 
Απαλό σομόν χρώμα με φινετσάτη μύτη που εκφράζεται 
κυρίως από τα αρώματα κερασιού και φράουλας αλλά και 
γλυκών του κουταλιού. Ιδιαίτερα αρωματικό στόμα με μέτρια 
οξύτητα και γλυκές γεύσεις τριαντάφυλλου και μαγειρεμέ-
νης φράουλας. Επίμονη λουλουδένια επίγευση.

Οινοποιείο Βρυνιώτη 
Ίαμα / Vradyano από Εύβοια
RG: 22 € / TA: 18 €
 
Ένα ροζέ κρασί που θα σας εκπλήξει. Σοβαρό και εκλε-
πτυσμένο στη μύτη, με αρώματα φρούτων του δάσους και 
φυτικότητας, τα οποία μεταμορφώνονται στο στόμα όπου 
η ζωντανή και δροσιστική, φρέσκια φράουλα και κεράσι 
κλέβουν την παράσταση.

Αφρώδεις οίνοι
 

Προχωρήστε και δοκιμάστε την επιλογή μας για 
το "αφρώδη" σας. Είναι ένα ημιπαρθένο από τη 
μοναδική ελληνική ποικιλία Debina στην Ήπειρο. 
Δείτε αν μπορείτε να νιώσετε τα διακριτικά του 
αρώματα μήλου και αχλαδιού και την αναζωογο-
νητική του οξύτητα.

Κτήμα Καρανίκα 
Karanika Brut Cuvée Spéciale – Ασύρτικο / 
Ξινόμαυρο από Αμύνταιο
RG: 30 € / TA: 24 €
 
Αχυρένιο χρώμα με λεπτές φυσαλίδες. Εκλεπτυσμένη μύτη 
με αρώματα εσπεριδοειδών και βερίκοκου που παντρεύ-
ονται με τα ψωμένια αρώματα της αυτόλυσης των ζυμών. 
Στο στόμα είναι κρεμώδες και πλούσιο με έντονη οξύτητα. 
Τα φρουτώδη αρώματα μαζι με τις ζύμες συμβάλλουν στην 
ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία, που έχει να προσφέρει.

Οινοποιείο Ζοίνος
Ζίτσα 2016 / Debina από Ήπειρο
RG: 14 € / TA: 11 €
 
Λεμονοπράσινο χρωμα με φρέσκα αρώματα πράσινων 
φρούτων όπως μήλο και αχλάδι αλλά και άγουρων πυρη-
νόκαρπων, με τις νότες ψωμιού να προσθέτουν μια πολυ-
πλοκότητα. Στο στόμα η οξύτητα του σε συνεπαίρνει σε 
συνδυασμό με τις πολύ ζωηρές φυσαλίδες που βοηθούν 
να αναδειχθούν οι φρουτώδεις γεύσεις του.

Γεμάτα & πληθωρικά ερυθρά
 

Εάν αγαπάτε το βαρέλι, αυτά είναι τα κρασιά για 
εσάς. Κομψά αρώματα δρυός αναμεμειγμένα με 
αρώματα παλαίωσης στη φιάλη, δημιουργούν έναν 
πολύ πετυχημένο συνδυασμό. Ιδανικό ταίριασμα 
τα καπνιστά τυριά και τα πιάτα με κόκκινο κρέας.

Κτήμα Χαλκιά 
Agiorgitiko Redish / Αγιωργίτικο από Νεμέα
Φυσικό
RG: 22 € / TA: 17 €
 
Εξαιρετικά απαλό ρουμπινί χρώμα με ασυνήθιστη φρε-
σκάδα για Αγιωργιτικο. Φρέσκα αρώματα κόκκινων φρού-
των όπως κεράσια, φράουλες και βατόμουρα. Εντυπωσι-
ακή οξύτητα με τα αρώματα των κόκκινων φρούτων να 
συνεχίζουν το ίδιο ζωντανά και στο στόμα, ιδίως στην επί-
γευση, η οποία είναι μέτρια προς μακριά.

Κτήμα Χαριτάτου  
Χαριτάτος / Μαυροδάφνη από Κεφαλονιά
RG: 35 € / TA: 28 € / G: 8 €
 
Γνωριστείτε με τη Μαυροδάφνη μας, μια από τις πιο διάση-
μες ελληνικές ερυθρές ποικιλίες. Με την πρώτη μυρωδιά, 
οι μύτη σας θα έρθει αντιμέτωπη με μια έκρηξη μαύρου 
κερασιού, βύσσινου και ώριμης φράουλας συνοδευόμενα 
από νότες μαύρης ελιάς και δέρματος, που φέρνουν στο 
νου την Πελοποννησιακή γη. Το στόμα του γεμάτο βύσσινο 
και ώριμο μαύρο κεράσι, παρέα με ίχνη από φύλλα πράσι-
νου τσαγιού και κακάο θα σας συνεπάρει.

Κτήμα Βογιατζή
Νεαρός Τσαπουρνάκος / Από Κοζάνη
RG: 24 € / TA: 19 €
 
Βαθύ πορφυρό χρώμα που μαρτυρά το νεαρό της ηλικίας 
του. Τυπική και εκφραστική μύτη της ποικιλίας με αρώματα 
βύσσινου, βατόμουρου και μαύρου κερασιού. Απαλά αρώ-
ματα φυτικότητας και σοκολάτας που υποβόσκουν. Πυκνό 
στο στόμα με χαμηλές αλλά άγουρες τανίνες, μέτρια οξύ-
τητα και ζουμερό φρούτο να κλέβει την παράσταση.

Κτήμα Τάτση
Goumenissa – Negoska / Ξινόμαυρο από Γουμένισσα
Φυσικό
RG: 28 € / TA: 22 €
 
Ρουμπίνι χρώμα και μύτη γεμάτη με ώριμα κόκκινα φρούτα 
του δάσους και φυτικότητα ντομάτας. Έπειτα έρχονται 
τα πικάντικα μπαχαρικά όπως πιπέρι και μπαχάρι μαζί με 
άρωμα ακατέργαστου δέρματος. Το στόμα του βελούδινο 
και κλασσάτο με μέτρια οξύτητα. Αρώματα δαμάσκηνου, 
πικάντικων μπαχαρικών και τσαγιού.

Ελαφριά & κομψά ερυθρά
 

Αδράξτε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τα πιο 
ελαφριά ερυθρά μας. Πίνονται καλύτερα δροσερά 
και θα σας φέρουν στη μνήμη αρώματα από 
φρέσκα κεράσια, άγρια μούρα και βιολέτες. Ιδανικό 
ταίριασμα με ελαφριά πιάτα κρεατικών.

Κρασιά

 RG: Roof Garden
  TA: Take Away
   G: Glass

Lemoginger
Λεμόνι, ζάχαρη, Three Cents ginger beer

5 €

Χυμός
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι

5 €

Λεμονάδα
Λεμόνι, ζάχαρη, δυόσμο, Three Cents σόδα plain         

5 €

Φτιαγμένα με αγάπη Αναψυκτικά

Coca Cola 3 €

Coca Cola light 3 €

Three Cents σόδα plain 4 € 

Three Cents tonic water  4 € 

Three Cents Aegean tonic 4,5 €

Three Cents σόδα pink grapefruit 4,5 €

Three Cents ginger beer 4,5 €

15 €Picnic pla�er
Μοσχαρίσιο παστράμι από την Δράμα, σαλάμι 
με μαύρη τρούφα, γαλοπούλα με goji berry & 
blueberry, γραβιέρα με άγριο σκόρδο, πεκορίνο 
Αμφιλοχίας, σαν Μιχάλη από την Σύρο, προζυμένιο 
κρουτόν, chutney, πολύχρωμα ντοματίνια 

Φαγητό

Μαρινάρα
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, σκόρδο,
φρέσκια ρίγανη

9 €

10 €Μαργαρίτα
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, μοτσαρέλα, 
φρέσκος βασιλικός

11 €Nduja
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, καπνιστό τυρί, 
μοτσαρέλα, nduja, ρίγανη

12 €Miso Pizza
Miso, μοτσαρέλα, σκαμόρζα, ξύσμα μοσχολέμονου

13 €Προσούτο
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, μοτσαρέλα,
φύλλα ρόκας, προσούτο, παρμεζάνα

+ 15gr μαύρη τρούφα: 3€

15 €Καρμποράνα
Βουβαλίσια μοτσαρέλα, παρμεζάνα, σκόρδο, 
τραγανό μπέικον, αφυδατωμένος κρόκος αυγού

+ 15gr μαύρη τρούφα: 3€

14 €Πεπερόνι
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, μοτσαρέλα, 
πεπερόνι, πικάντικο μέλι

16 €Μαύρη τρούφα
Βουβαλίσια μοτσαρέλα, παρμεζάνα, σκόνη από 
μανιτάρια σιτάκι, μανιτάρια σιμέντζι, φρέσκια μαύρη 
τρούφα από την Καστοριά, λάδι λευκής τρούφας

Pizza Pla�er

Roo�op 
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Κρασιά από μικρούς Έλληνες οινοποιούς, μπύρες 
από τοπικές μικροζυθοποιίες, δροσιστικοί χυμοί και 
κοκτέιλ συνοδεύουν φρέσκες, σπιτικές πίτσες! 
   Ακολουθήστε μας στα social media για να 
μαθαίνετε τα νέα μας καθώς και τα Pop-up events 
που οργανώνουμε στην καταπράσινη ταράτσα του 
The Foundry Suites! 


