
Coffeetails
  

Salted Caramel Mocha                                                                      4.50

Pink Brew                                                                                                    5.50

Coffee Aperol                                                                                              6.50

The
Perfect G&T

Το µυστικό για το τέλειο Gin and Tonic κρύβεται στις λεπτοµέρειες. Τρία Gin µε διαφορετικό αρωµατικό

χαρακτήρα, συνδιάζονται µε premium Tonic Water σε τρείς ξεχωριστές συνταγές.

Etsu Japanese GiN                                                                                   13.00
Orange peal’s-Olive’s- Sage leaves-Ocean water- 3cents dry Tonic Water

Del Professore Italy GiN                                                                           13.00        
Lemon leaf & Orange-Peper spiced bitters- pink grapefruit Soda

Hendricks London Dry Gin                                                                       12.00
Cucumber-bitters- Clorophylle Tonic Water

VIBO Aperitivo
White Sangria Spritz.                                                                               10.00   
Blue Beetle dry GiN-Elderflower- red fruits- Moscato d”asti- splash plain Soda

Sicilian Spritz                                                                                            10.00
Grappa Nonino & Amaro, dry tonic,“Orange Chamomile foam

Grant Classico                                                                                          10.00
Campari Orange Curacau,sweet Vermouth, Aegean tonic

Flor de Sevilla spritz                                                                                                 10.00
Aperol, Apricot du Roussilon, Prosecco & Mango soda

Aperare                                                                                                                         10.00
Italicus Rosolio Pergamotto, Cold brew coffee, Moscato Rosa

Η ιστορία ξεκινά στα µέσα του 18ού αιωνα από την συνήθεια των στρατιωτών
της αυστριακής αυτοκρατορίας , στην κατακτηµένη Βενετία , να αραιώνουν µε νερό τα βαριά

γι αυτούς ιταλικά κρασιά µε νερό..
Η ενέργεια αυτη κατέληξε σήµερα να αποτελεί µια από τις πιο εµβληµατικές

τάσεις παγκοσµίως σε χαµηλής περιεκτικότητας αλκοόλ (low Abv) όπως είναι τα Spritz…
Vi.Bo. team

€     



VIΒO Dry & Herbs
  

Scotch & Soda     
Johnnie Walker black label Whiskey, 
σερβίρεται µε σπιτική σοδα από µέλι & µαύρο σουσάµι.
Served with homemade soda from honey sesame.

Αquavit Vibo Negroni                                                                                12.00
Ισορροπία ανάµεσα σε ξηρό και πικρό, εµείς το σερβιρουµε µε GiN 
από θαλασσινό νερο νότες λευκής σοκολάτας.
Ocean water GiN, Sweet Vermouth’s, white Chocolate & Bitters.

V for Sage.(gluten-free)                                                                                  12.00
Δυνατό και έντονα βοτανικό µε ισορροπία στη γεύση και το άρωµα.
London dry GiN, Chartreuse, φυσικός χυµός λεµόνι & λικέρ κεράσι και φασκόµηλο.
London dry GiN, Chartreuse, fr.lemon juice, Maraschino liqueur & Sage.

The Bee’s Honey Martini                                                                          11.00
Απαλά γλυκόξινο ..σερβίρεται χωρίς πάγο σε ποτήρι µαρτίνι µε γύρη η χωρίς .
Votanikon GiN ,σιρόπι µελιού, έλαια από Πευκο, φυσικός χυµός λεµόνι & χυµός πορτοκάλι
Votanikon Gin, Honey, oil from Pine, fr.lime juice & Orange.

Classic Cocktails                                                                                  10.00                  

Alc free 
Double Trouble                                                                                                 7.00
Citrus, Hibiscus reduction, blood Orange & Cherry Soda

Pink Spritz                                                                                                   7.00
Citrus, Orgeat & Caramel syrup, pink Grapefruit soda top up

Ανακαλύψαµε την ιστορία του Cocktail που ξεκίνησε στις αρχές του 19ου” αιώνα , 

την κάναµε δίκη µας, την µοιραζόµαστε µαζί σας και εµπνευσµένοι απο τα 

πρωτοποριακά κινήµατα του Avant-garde, συνεχίζουµε µερικά βήµατα κοιτάζοντας το µέλλον!

Συνεχίζουµε να σερβίρουµε αποκλειστικά και µόνο ποτά που φροντίσαµε προσωπικά κ 

ξεχωρίσαµε γιατην ιδιαιτερότητα και την ποιότητα τους!                                                         

The BaR team                                

€     

12.00



VIBO Fresh & Frutie
  

Coco Channel                                                                        13.00     
Clement Rum µε άρωµα καρύδας, Μάνγκο σορµπέ, ανθόµελο & άρωµα λεµονιάς. 
Χτισµένο σε ψηλό ποτήρι µε κοµµάτι πάγου και µια πινελιά από φρούτα του δάσους.
Clement Coconut Rum, Mango sorbet, Honey, Lemon aroma, Red fruits painting.

Perfect Vi.Bo shower                                                                                14.00
Το εθνικό ποτό του Περου(Pisco), θέλοντας να δώσουµε µια καπνική νότα, 
το συνδυάσαµε µε Langavulin16*, βιολογικό ασπράδι αυγού για να δώσουµε 
περισσότερο σώµα & έλαια πορτοκαλιάς, έντονο,ισορροπηµένο, 
σερβίρεται µε χαρούπι και ελια.
Pisco, Lagavulin16*, Egg white bio, oleo Orange sacharum, Carob & olive.

Sevillana                                                                                                         13.00
GiN αρωµατισµένο απο ανθούς λεβάντας, πουρέ από ώριµα Αχλάδια Γουίλιαµς, 
Lychee & σιρόπι από λεµονοχορτο… γλυκόξινο, σερβιρεται σε ποτήρι κρασιού µε πάγο.
Blue Beetle Gin infused with levanter, Pear & lychee, lemongrass syrup.

Mystery Tiki. (120ml alc)                                                                            15.00
Ένα περίφηµο δικό µας Barrel 5Rum blend από τις θάλασσες της καραϊβικής, 
µε σπιτικό σιρόπι falernum, φρέσκους χυµούς εξωτικών φρούτων, µπιττερς & µπαχαρικά.
Aged barrel 5blends rum, falernum ,fresh juices, bitter’s & spices.

Ginger Rush Paloma                                                                                      12.00       
Cimarron Reposado, χυµός µοσχολέµονου, Cordial µε εσπεριδοειδή & Ginger, 
σερβιρεται σε ψηλό ποτήρι µε πάγο, µπιττερς και ζάχαρη Καρύδας στο χείλος.
Reposado Tequila, fr.lemon juice, Cordial citrus fruits,& Ginger beer

El Greco Crusta fizz (vegan)                                                                          13.00       
Παλαιωµένο τσίπουρο Αγιονέρι, Soya milk, Νερο από νεαρά τριαντάφυλλα, 
γλυκό-βουτηράτο, σερβίρεται µε ζαχαρωµένη κρούστα από πορτοκάλι,
στο χείλος του ποτηριού.
Aged Greek spirit *tsipouro, Soya milk, Roses water served with 
Orange Crusta sugar.

Menu Creator by main bartender Spiros Davio


