
COCKTAIL LIST
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f: sway bar_kitchen

*SWAY:
Move or cause to move slowly or rhythmically backwards and forwards or from side to 
side. Our summer cocktail list is dedicated to music and good mood; to these which will 
make you sway to the beat with a smile on your face and a cocktail in your hand. 
Our inspiration could not have been other than the unforgettable and voluptuous Rita 
Hayworth and the SWAY dancing of the homonymous song "Sway with me". 
Her whole artistic life is brought in front of you in an offbeat cocktail list with 
temperament, flavor and spark! 

Το καλοκαιρινό µας µενού, αφιερωµένο στην µουσική και την καλή διάθεση. Σε αυτήν που 

σε κάνει να κουνηθείς στο ρυθµό, µε χαµόγελο και ένα κοκτέιλ στο χέρι. 

Η έµπνευσή µας, δεν θα µπορούσε να είναι άλλη από την αξέχαστη και πληθωρική Rita 
Hayworth και το SWAY dancing του οµώνυµου τραγουδιού "Sway with me". 

Όλη της η καλλιτεχνική ζωή, µπροστά σας σε µια ανατρεπτική λίστα µε χαρακτήρα, γεύση 

και σπιρτάδα!



JUMP IN THE LINE     10.00€ 
Harmony of aromas and flavors in a cocktail for every hour of the day.
Vodka infused with pink grapefruit peels, vanilla, raspberries and lime.

Αρµονία αρωµάτων και γεύσεων σε ένα κοκτέιλ για κάθε ώρα τns ηµέρας. Βότκα 
αρωµατισµένη µε φλούδες ροζ γκρέιπφρουτ, βανίλια, κόκκινα µούρα και λάιµ.

I WANNA DANCE      11.00€ 
There was never any summer without Rum and Tiki cocktails.
Homemade blend of our favorite tropical Rums with falernum liqueur, lime, mixed 
tropical fruits, French abricot du Roussillon liqueur, and vanilla, all combined to 
create the ultimate summer cocktail.

Καλοκαίρι xωρίς ρούµι και Tiki δεν υπήρξε ποτέ.
Σπιτικό Blend από τα αγαπηµένα µας τροπικά ρούµια, λικέρ µπαχαρικών, λάιµ, µιξ 
εξωτικών φρούτων, Γαλλικό λικέρ βερίκοκου και βανίλια, στο απόλυτα καλοκαιρινό 
κοκτέιλ.

DOWN TO EARTH     9.00€
If you believe that Gin is the ultimate summer spirit, here's some good news for you. 
Gin with cucumber, melon, lime and green apple on a cool background and bubbles 
from the spicy ginger beer combined to bring enjoyment!

Αν στο µυαλό σου έχεις το Gin ώς το απόλυτα καλοκαιρινό spirit, σου έχω καλά νέα. 
Τζιν, αγγούρι, πεπόνι, λάιµ, πράσινο µήλο σε ένα δροσερό φόντο και µπουρµπου-
λήθρες από spicy ginger beer µε σκοπό την απόλαυση!

ΜΑΜΑ ΤΑΜΒΙΕΝ      10.00€
An unfolding story in Mexico, could only include Tequila as the leading star. So, 
Tequila reposado in harmony with agave, pineapple and beetroot vinegar. Sweet, 
sour, exotic, special! 

Μια ιστορία που εκτυλίσσεται στο Μεξικό δεν µπορεί παρά να έχει πρωταγωνίστρια τnν 
Τεκίλα. Τεκίλα reposado λοιπόν σε αρµονία µε αγάυn, ανανά και ξύδι πατζαριού. Γλυκό, 
ξινό, εξωτικό, ιδιαίτερο! 

AGADOO        9.00€
The pineapple is the starring element. A symbol of hospitality, luck and inner 
strength as well. Hard-looking but sost at heart. Combined with a blend of rums and 
spices. 

O Ανανάς πρωταγωνιστής. Σύµβολο φιλοξενίας, τύχης αλλά και εσωτερικής δύναµης. 
Σκληρός στην όψη, αλλά µαλακός στην καρδιά του. Συνδυασµένος µε blend ρουµιών, 
και µπαχαρικά. Agadoo.

ΜATILDA       9.00€
The name of the woman praised by the "King of Calypso”, Harry Belafonte. A feisty 
woman, with character, hence the Jamaican Rum combined with Italian bitter and 
orgeat almond.  

Το όνοµα της γυναικάς που τραγούδησε ο βασιλιάς της Calypso music, ο Χάρι 
Μπελαφόντε. Δυναµική, µε χαρακτήρα, εξού και Τζαµαϊκανό ρούµι, σε συνδυασµό µε 
Ιταλικό bitter και πικραµύγδαλο. Matilda.

SWAY WITH ME     10.00€
Sway with me and get blown away by my perfect taste and texture. Vodka with 
elderflower, lime, passion fruits and vanilla foam. The hit of last summer is back!

Κουνήσου µαζί µου και µέθυσε από την τέλεια γεύση και υφή! Βότκα, elderflower, λάιµ, 
φρούτα του πάθους και αφρός από Βανίλια. To hit του περασµένου καλοκαιριού 
επέστρεψε!

MOON RIVER     9.00€
Get comfortable, loosen up and enjoy the whole Mediterranean in just few sips. 
Mastic infused with red berries, blood orange, lime and peach bitters. BOOM!

Κάτσε αναπαυτικά, άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο και απόλαυσε την Μεσόγειο µέσα σε 
µερικές γουλιές. Μαστίχα αρωµατισµένη µε κόκκινα φρούτα, σαγκουίνι, λάιµ και 
bitters ροδάκινου. BOOM!

DIRTY DANCING     12.00€
A different version of Zombie, a Tiki cocktail, as legendary as the movie of Eleanor 
Bergstein, an all-time box office champ which also won the Academy Best Song 
Award! A blend of four rums, each one with different characteristics, promises to 
wake up your senses, while the exotic notes of Falernum, passion fruit, ginger and 
lime promise an intense sensuality which who knows... might make you stand up and 
dirty dance!

Ενα διαφορετικό Zombie, ενα Tiki cocktail θρυλικό, όπως και η θρυλική ταινία της 
Ελέανορ Μπέργκσταιν, που έσπασε ταµεία και κέρδισε και  Όσκαρ τραγουδιού! Blend 
απο 4 διαφορετικά σε χαρακτήρα ρούµια υπόσχονται ξύπνηµα των αισθήσεων, ενώ οι 
εξωτικές νότες απο Falernum, passion fruit, ginger και µοσχολέµονο, υπόσχονται 
έντονη ερωτικότητα και που ξέρεις..., µπορεί να σηκωθείς και εσύ για Dirty dancing!

GREAT OUTDOORS    9.00€
While on vacations, you're seeking for tranquility. Or maybe for a drink that brings a 
storm of flavors in your mind and palate? London dry gin, French variety “Roussillon” 
apricots, cinnamon and bilberry.

Περνώντας τις διακοπές σου αποζητάς ηρεµία. Ή µήπως ενα ποτό που να φέρνει 
γευστική τρικυµµία στο µυαλό σου και τον ουρανίσκο σου? London Dry Gin, βερύκοκο 
της Γαλλικής ποικιλίας Rusillon, κανέλλα, και µύρτιλλο. Πολυπλοκότητα, φρεσκάδα, 
άρωµα, όλα από την πρώτη ως την τελευταία γουλιά!

STAND BY ME     9.00€
Stay by me. In and endless pursuit of perfection. London dry gin, strawberry, 
bergamot, spices and refreshing bubbles full of quinine from the unique 3CENTS 
lemon tonic. Complexity, freshness, aroma, all from the first to the last sip!

Μείνε δίπλα µου. Σε µια διαρκή αναζήτηση της τελειότητας. London dry Gin, φράουλα, 
περγαµόντο, µπαχαρικά και δροσερές φυσσαλίδες γεµάτες κυνίννη απο το µοναδικό 
3cents lemon tonic.


