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Πρόσκληση ενδιαφέροντος Διαγωνισμού Young Bartenders 2016

Η Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος (ΕΜΕ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Young
Bartenders την 13η Οκτωβρίου 2016, από τις 20:00 ως τις 23:00 στις  εγκαταστάσεις  της  Κερκυραϊκής
Μικροζυθοποιίας στον Αρίλλα Κέρκυρας, με Μέγα Χορηγό την CORFU BEER  και προσκαλεί όλους τους
νέους και νέες μπάρτεντερς της χώρας να συμμετάσχουν.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν bartenders από ολόκληρη την Ελλάδα, ηλικίας από 18-26 χρόνων, πού
εργάζονται σε μπαρ είτε είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι τουριστικών σχολών με εκπαίδευση στο μπαρ. Ο
διαγωνισμός πραγματοποιείται για την ανάδειξη των καλύτερων νέων bartenders στην Ελλάδα και
συγκεντρώνει κάθε χρόνο τη νέα και πολύ δυναμική γενιά επαγγελματιών που στελεχώνουν την αγορά.

Οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν γευστικά και τεχνικά σε μία πρωτότυπη συνταγή με βάση τα προϊόντα των
χορηγών. Τις ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις παρασκευής και παρουσίασης κοκτέιλ και τεχνικής κατάρτισης
των διαγωνιζομένων θα κρίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΜΕ, εξειδικευμένη κριτική επιτροπή η οποία
απαρτίζεται  από  το  Δ.Σ  της  Ένωσης  καθώς  και  έμπειρους  γευσιγνώστες,  sommelier,  δημοσιογράφους
γαστρονομίας, managers και μπαρτέντερς.
Ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού θα λάβει ως βραβείο από την ΕΜΕ, δωρεάν συμμετοχή σε ένα εκτενές
σεμινάριο της αρεσκείας του προσφορά της BAR ACADEMY και ένα σετ εξοπλισμού. O δεύτερος και ο τρίτος
νικητής θα λάβουν σαν δώρο από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στην σχολή Βar Academy και άλλα προϊοντικά
δώρα.
H είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.  

Πληροφορίες 

Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  θα  πρέπει  να  στείλουν  την  συνταγή  τους μαζί  με  φωτοτυπία  της
αστυνομική  τους  ταυτότητας,  το  αργότερο  μέχρι  την  Παρασκευή  30/09/2016  στο   email:  Andreas  -  
konto  @  hotmail  .  com     Πληροφορίες  σχετικά  με  τον  διαγωνισμό:  Iωάννης  Κόλτσιος (6976491210)  και
Κοντοστάνος Ανδρέας (6947384121). Σχετικές φόρμες συμμετοχής είναι αναρτημένες  και  στον  ιστοχώρο
της  ΕΜΕ  www  .  hba  -  net  .  gr  . 

Όλες οι συνταγές των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή της ΕΜΕ με βάση τη
σύνθεσή  τους  και  οι  καλύτερες  20  θα  περάσουν  στον  τελικό.  Οι  συνταγές  που  δεν  πληρούν  τις
προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης θα ακυρώνονται αυτομάτως από την διαδικασία. Οι τελικοί   20
συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν στον ιστοχώρο και στο Facebook group της ΕΜΕ  στις 4 Οκτωβρίου.
Όλοι  οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  υποχρεωτικά  στις  Εγκαταστάσεις  της  Κερκυραϊκής
Μικροζυθοποίιας, πριν τον διαγωνισμό στις 17.00.

Διαμονή 
Για την διαμονή των διαγωνιζομένων και επισκεπτών, η ΕΜΕ με χορηγό την Corfu Beer  έχει εξασφαλίσει για
τους διαγωνιζόμενους εκτός της Κέρκυρας , δωρεάν μία διανυκτέρευση σε δίκλινο στο Αcharavi Beach Hotel
Για την διευκόλυνση κράτησης των δικλίνων δωματίων, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή
τους, τον συγκάτοικο που επιθυμούν στο δωμάτιο. Όσοι δεν δηλώσουν θα τοποθετηθούν αόριστα. Τυχόν
μονόκλινα θα είναι με δική τους χρέωση. Προνομιακή τιμή ισχύει και για όλους τους φίλους και συναδέλφους.
Μπορούν όλοι να κάνουν κράτηση με αναφορά ότι πρόκειται για φίλοι της ΕΜΕ για τον «Διαγωνισμό Young
Bartenders της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος».

Πέμπτη  
13/10/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:00 Άφιξη διαγωνιζομένων στο ξενοδοχείο
15:00 Γεύμα συμμετεχόντων
17:00 Συγκέντρωση διαγωνιζομένων στο χώρο της Corfu Beer
20:00   Έναρξη 8ου Διαγωνισμού Young Bartenders
23:00 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Απονομή επάθλων 
23:30 Πάρτι νικητών 

Παρασκευή 14/10/2016 
11:00 Αναχωρήσεις

 Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος:  Μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός σύλλογος για μπαρτέντερς μέλος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας I.B.A. Τ.Θ.4117,  Αθήνα  ,  e-mail:  info  @  hba  -  net  .  gr            url:  www  .  hba  -  net  .  gr            Για  

http://www.hba-net.gr/
http://www.hba-net.gr/
mailto:info@hba-net.gr


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ YOUNG BARTENDERS 2016

διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό επικοινωνήστε με τον κ.Aνδρέα Κοντοστάνο   τηλ. 6947384121
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ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΣ   ΔΙΑΓ   ΩΝΙΣΜΟΥ     

1. Ο  διαγωνισμός  τηρεί  τους  κανόνες  και  τις  προδιαγραφές  της  EME με  σκοπό  την  ανακήρυξη  των
καλύτερων νέων μπαρτέντερς της χώρας.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος νέοι-ες bartenders από ολόκληρη την Ελλάδα, ηλικίας από 18-
26 χρόνων, πού εργάζονται σε bar είτε φοιτούν ή είναι απόφοιτοι τουριστικών σχολών.

3. Ο διαγωνισμός αφορά την κατηγορία Βartenders Choice και περιλαμβάνει την παρασκευή ενός signature
cocktail -πρωτότυπη συνταγή με βάση τα προιόντα των χορηγών. (4  ίδια cocktails)

4. Τα ποτήρια θα προσκομίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους διαγωνιζομένους.
5. Η αλκοολική βάση των cocktail θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ από τα προϊόντα του Μεγάλου Χορηγού Β.Σ 

ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ  ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όποια από τα απεριτίφ ή λικέρ προϊόντα  των 
υποστηρικτών τους ΕΜΕ. Τα αλκοολούχα ποτά πρέπει να είναι το λιγότερο 2 και το ανώτερο 4 στην 
συνταγή.

6. Η ποσότητα του κοκτέιλ μπορεί να είναι μεταξύ 7cl και 18cl (ανάλογα με το ποτήρι) ενώ η ποσότητα των
αλκοολούχων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7cl.

7. Η συνταγή  μπορεί  να  περιέχει  έως και  7  (επτά)  συστατικά  συμπεριλαμβανομένων σταγόνων (drops,
dashes, twist, zeste, κτλ), ψεκασμών (spray vapor, sprinkle), σκόνης ή άλλων προϊόντων μέσα στο ποτό.

8. Τα λοιπά  συστατικά  της  συνταγής  μπορούν να  προέρχονται  από  τα  προϊόντα  του  χορηγού  και  των
υποστηρικτών  τους  ΕΜΕ  τα  οποία  βρίσκονται  συνημμένα  στο  τέλος  τους  παρούσης  και  διατίθενται
δωρεάν.

9. Επιτρέπονται οι φρέσκοι χυμοί και τα φρέσκα φρούτα ως συστατικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν
μόνοι τους οι διαγωνιζόμενοι. Οι φρέσκοι χυμοί φρούτων θα παρασκευάζονται ενώπιον της  επιτροπής
στον χώρο προετοιμασίας ή στην σκηνή.

10. Δεν επιτρέπονται τα ζεστά ποτά, χρωστικές ουσίες (food-dyes) και προϊόντα ιδίας παρασκευής (home
made)  καθώς και  προπαρασκευασμένα  infusions,  bitter και  σιρόπια.  Κάθε Παρασκευή θα πρέπει  να
γίνεται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και τα συστατικά τους θα συνυπολογίζονται σε αυτά (7) του
έντυπου συνταγής.

11. Για την παρασκευή τους συνταγής μπορούν χρησιμοποιηθεί  οποιαδήποτε διεθνώς αποδεκτή μέθοδος
ανάμιξης.

12. Οι ποσότητες των συστατικών τους συνταγής θα εκφράζονται σε cl με υποδιαίρεση το 0,5 cl (1cl=10ml). Η
χρήση τους μεζούρας κατά την παρασκευή είναι υποχρεωτική. Οι μεζούρες που θα είναι διαθέσιμες από
την ΕΜΕ θα είναι των 4 και 2 cls.

13. Χρονικό όριο 9 (εννιά) λεπτά συνολικά και για τα 4 cocktails.
14. Η γαρνιτούρα πρέπει να είναι μόνο από φρούτα, λαχανικά μπαχαρικά και αρωματικά βότανα (και όσα

προέρχονται από αυτά δηλ. φύλλο, μίσχος και κουκούτσι). Η προετοιμασία τους θα γίνεται σε ειδικό χώρο,
με χρονικό όριο δεκαπέντε (15) λεπτών και δεν μπορεί να έρθει έτοιμη. Τα διαθέσιμα υλικά από την ΕΜΕ
θα είναι: λεμόνια, πορτοκάλια, ελιές, κερασάκια, καλαμάκια, αναδευτήρες, οδοντογλυφίδες. Οποιαδήποτε
άλλα φρούτα θα προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους.

15. Καρυκεύματα τους: αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, κανέλλα, κ.τ.λ ή συνοδευτικά (condiments) τους: ζάχαρη,
κακάο,  τριμμένη  σοκολάτα  και  άλλα  που είναι  διεθνώς  αποδεκτά,  επιτρέπονται  για  χρήση στο  ποτό
(συστατικό ή γαρνιτούρα), εφόσον παρασκευάζονται κατά την προετοιμασία ενώπιον τους επιτροπής.

16. Η γαρνιτούρα θα τοποθετείται στα ποτήρια μόνο μετά την παρασκευή των κοκτέιλ στην σκηνή.
17. Κάθε συνταγή θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού τους ΕΜΕ πριν από τον Διαγωνισμό. Κάθε

απόφαση της Επιτροπής θα είναι τελική.
18. Οι διαγωνιζόμενοι  θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους εργαλεία bar για την Παρασκευή των ποτών.
19. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει αρμόδια είναι η Επιτροπή του διαγωνισμού.

   Τρόπος βαθμολόγησης διαγωνιζομένων & ανακήρυξη νικητών   

1. Η σειρά τους ακολουθίας του διαγωνισμού θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης πριν από τον διαγωνισμό. Οι
διαγωνιζόμενοι που δεν θα είναι παρόντες θα αποκλείονται.

2. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα φορούν το t-shirt του χορηγού ενώ δεν θα υπάρχει τους περιορισμός ένδυσης
(no dress code).  Απαγορεύεται  τους κάθε είδους  προβολή (με  διακριτικά ή αναφορά) προϊόντων ή
υπηρεσιών πέραν των χορηγών και υποστηρικτών του διαγωνισμού χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους
οργανωτικής επιτροπής.

3. Όλοι οι μπαρτέντερς θα διαγωνιστούν σε ένα γύρο και οι τρεις πρώτοι σε βαθμολογία θα προκύψουν από
την  τεχνική  και  την  γευσιγνωσία  του  signature  κοκτέιλ  (σε  άρωμα,  χρώμα,  γεύση).  Σε  περίπτωση
ισοψηφίας χρησιμοποιείται η καλύτερη βαθμολογία στην γενική εντύπωση. Εάν υπάρχει ακόμη ισοψηφία
χρησιμοποιείται  η  καλύτερη  βαθμολογία  στην  γεύση.  Τέλος,  εάν  υπάρχει  και  πάλι  ισοψηφία,  γίνεται
κλήρωση για τους νικητές.
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4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει  στη διάθεσή του 9 (εννιά) λεπτά για να παρασκευάσει  τέσσερα (4) ίδια

signature cocktails από πρωτότυπη συνταγή για να βαθμολογηθεί από τους Κριτές Τεχνικής Κατάρτισης
(συνημμένα  Δελτίο  Αξιολόγησης  Τεχνικής).  Τα  τρία  (3)  παρασκευασμένα  signature  cocktails  θα
αξιολογηθούν από τους κριτές γεύσης και το ένα (1) θα μείνει στο display των cocktails για επίδειξη στο
κοινό.

5. Νικητής ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικά και
γευστικά στα τέσσερα cocktails.

6. Απονέμονται τρία (3) βραβεία για τους διαγωνιζόμενους που συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη συνολική
βαθμολογία 1ος νικητής ως «Best Young Bartender 2016», 2ος νικητής, 3ος νικητής. Ο πρώτος νικητής
του διαγωνισμού θα λάβει ως βραβείο από την ΕΜΕ, δωρεάν συμμετοχή σε ένα εκτενές σεμινάριο της
αρεσκείας του προσφορά της BAR ACADEMY και ένα σετ εξοπλισμού. O δεύτερος και ο τρίτος νικητής θα
λάβουν σαν δώρο από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στην σχολή Βar Academy και άλλα προϊοντικά δώρα.

   Διαδικασία Συμμετοχής     

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν έως την Παρασκευή 30/09/2016
στο  email :  Andreas  -  konto  @  hotmail  .  com  Πληροφοριες στο  6947384121 κ.Κοντοστανος Ανδρεας και στο
6976491210 κ.Iωάννης Κόλτσιος
1. Αίτηση συμμετοχής  στο  συνημμένο  έντυπο  με  τα  στοιχεία  του/τους  διαγωνιζόμενου/ης  και  την

πρωτότυπη signature συνταγή του/τους.
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου όπου να πιστοποιείται η ημερομηνία γέννησης.

Σχετικές  φόρμες  συμμετοχής  είναι  αναρτημένες  και  στον  ιστοχώρο της  ΕΜΕ  www  .  hba  -  net  .  gr   .  Όλες  οι
συνταγές των  συμμετεχόντων  θα  αξιολογηθούν  από  την  Οργανωτική  Επιτροπή  της  ΕΜΕ  με  βάση  τη
σύνθεσή  τους  και  οι  καλύτερες  20  θα  περάσουν  στον  τελικό.  Οι  συνταγές  που  δεν  πληρούν  τις
προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης θα ακυρώνονται αυτομάτως από την διαδικασία. Οι τελικοί   20
συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν στον ιστοχώρο και στο Facebook group της ΕΜΕ  στις 4 Οκτωβρίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ COCKTAIL
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ) : Προσέχουμε στη παρουσίαση των προϊόντων
οι ετικέτες να είναι τους το κοινό.
εργαλείων του μπάρ.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙΤΤΟΥ ΝΕΡΟΥ : Προσέχουμε να γίνει άδειασμα του περιττού νερού από τα 
shakers και τα ποτήρια μετά από το πάγωμα τους.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΣΤΑΞΙΜΟ) : Προσέχουμε όταν μπαίνουν τα συστατικά στο shaker, 
την ποσότητα και το τυχόν στάξιμο προϊόντων.
ΛΙΓΟΤΕΡΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ : Προσέχουμε την ποσότητα του ποτού +/- 
στο τελικό γέμισμα των ποτηριών.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑΣ : Προσέχουμε την τοποθέτηση τους γαρνιτούρας, με λαβίδα, χωρίς 
επαφή με τα χέρια.
ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Προσέχουμε την γενική φροντίδα και καθαριότητα κατά 
την Παρασκευή του ποτού.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ : Προσέχουμε τον χειρισμό των ποτηριών και την παρουσίασή τους.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ : Προσέχουμε την επιδεξιότητα και την ικανότητα του διαγωνιζομένου 
στην Παρασκευή του ποτού.
ΟΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ : Προσέχουμε το χρόνο που θα χρειαστεί για να παρασκευαστούν τα ποτά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΕΥΣΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ SIGNATURE COCKTAIL
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΩΜΑ ΓΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ

Μέγιστο 10 8 17 7

Ελάχιστο 2 1 5 1

mailto:Andreas-konto@hotmail.com
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ΠΡΟΪΌ  ΝΤΑ   ΧΟ ΡΗΓ   ΩΝ     &   ΥΠΟΣΤΗΡΙ ΚΤ  Ω     Ν   ΕΜΕ     

Χορηγοί της EME που υποστηρίζουν με προϊόντα
--------------------------------------
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ABEK AE – JET SMOOTHIES
(  www  .  avek  .  gr         )

                                    Τηλ.:210 2820220 κ. Μανουσίδης,
email: info@avek.gr

“Hausbrandt Gourmet”
Coffee Specialty

Gourmet blend με ποικιλίες 
ονομασίας προέλευσης από 
τις καλύτερες φυτείες του 
κόσμου. Το καλύτερο 
φλυτζάνι espresso που 
δοκιμάσατε ποτέ!

“Hausbrandt 
Academia” Coffee 
Specialty

Ο καλύτερος εκπρόσωπος 
του γνήσιου Ιταλικού 
Espresso.
Αρχοντικός, πλούσιος με ένα 
άγγιγμα λουλουδιών και μία 
νότα μαύρης σοκολάτας.

“Hausbrandt H.H.” 
Classic

Γεμάτος και αρωματικός 
καφές που αποπνέει όλη 
την κουλτούρα του 
Ιταλικού Espresso. 
Κλασσική πολυτέλεια.

“Hausbrandt 
Traditional”

Παραδοσιακό χαρμάνι 
Espresso με ιστορία πάνω 
από 100 χρόνια!

Hausbrandt 
Decaffeinato

Το χαρακτηριστικό άρωμα 
και η ισορροπημένη γεύση 
του Espresso Hausbrandt 
τώρα και με εγγυημένο 
ποσοστό καφεΐνης λιγότερο 
από 0,1%
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• κατεψυ γμένος πουρές - πολτός φρού των στα εξής:    mantarina, blackberry, 
raspberry, coconut, melon cantaloupe,

exotic mix 7 fruits, Red fruitmix

•  κατεψυ γμένος χυμός lime + c ane su ga r [ επιδέχετ αι αραίωση ]   

•    κατεψυ γμένα   IQ     F   ολό κληρα ή τεμαχισμ έν α φρούτα   :

mono     fruit  φράουλα[ ολόκληρη χωρίς κοτσάνι]
λίτσι[     ολόκληρο χωρίς 

κουκούτσι] πεπόνι cantaloupe [ σε 
μπαλίτσες ] πεπόνι honeydew  [ σε 
μπαλίτσες ] ανανάς super sweet [ σε 
κύβους ] ανανάς queen [ σε κύβους ]

papaya [ σε κύβους ]
κόκκινα & μαύρα βατόμουρα [ ολόκληρα

] mango [ σε κύβους ] blue fig - μπλε σύκο [ κούπα 
1/2 ].

mix fruit

exotic 7fruit salad [ τεμαχισμένα & βαφτισμένα σε passion fruit juice
] raspberry mix + mango,blueberry,apple pineapple mix + mango, papaya

strawberry mix + peach, papaya
pomegranate mix + strawberry, apple, φραγκοστάφυλο

Υπάρχει δυνατότητα όλοι οι πουρέδες να είναι σε squeeze 350gr όπως επίσης και τα φρούτα 
πολτοποιημένα επίσης σε squeeze 350gr όλα σε θερμοκρασία συντήρησης



**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριλλας 49081

Κέρκυρα
τηλ: +302663052072
fax: +302663052132

e-mail: info@corfubeer.com
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Ποτοποιία Τεντούρα Κάστρο – Γ.Π.
ΧΑΧΑΛΗΣ

Έδρα: Ρωμανός Πατρών
Τηλ : 2610 640741 - 2610 277077

Κιν:  6972778152
Email: info  @  tentoura  .  gr     Υπεύθυνος : Χάχαλης

Παναγιώτης

**ΕΛΛΗΝΙΚΑΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Δελφών 2Γ, Κολωνάκι Αθήνα, 10680

Τηλ.: +30 210 3388382, Fax : +30 210
3388384

Email: info@granikal.gr  , Web:
www.granikal.gr

EDMOND BRIOTTET LIQUEUR ABV% EDMOND BRIOTTET LIQUEUR ABV%
Abricot (  cre  e  me  ) Βερίκοκο 25% Kumquat(liqueur) Κουμκουάτ 18%
Absinthe            (liqueur)     Αψέντι 25% Lemoncelo(liqueur) Λιμοντσέλο 24%
Banane  (  cre  e  me  ) Μπανάνα 25% Litchi(liqueur) Λίτσι 18%
Basil   (liqueur)     -Βασιλικος 18% Mandarine(liqueur) Μανταρίνι 25%
Bergamote  (  cre  e  me  ) Περγαμόντο 18% Mangue(liqueur) Μάνγκο 18%
Cacao         Ambre (  Dark     Cocoa)(cree me) Μαύρο Κακάο 25% Manzana verde(liqueur)Πράσινο Μήλο 18%
Cacao Blanc (  White Cocoa)(cree me) Άσπρο Κακάο 25% Marasquin (Marashino) (liqueur)Μαρασκίνο 25%
Cactus Piment Figue     de Barbarie (liqueur) 
Φραγκόσυκο/πιπέρι κάκτου

18% Melon(liqueur) Πεπόνι 16%

Cafe (  liqueur  ) Καφές 18% Menthe Blanche (White mint)  (liqueur)Ασπρη 
μέντα

24%

Caramel(liqueur)     Καραμέλα 18% Menthe Verte (Green mint)(liqueur) Δυόσμος 21%
Cassis de Dijon(cree me) 20% Mirabelle (Mirabelle plum) (cree me) 18%
Cerise(cree me) Κεράσι 18% Muu re (Blackberry)(cree me) Μπλάκμπερυ 18%
Chaa taigne (Chestnut)(cree me) Κάστανο 18% Myrtille (Blueberry)(cree me) Μπλούμπερυ 18%
Cherry(liqueur) Κεράσι 25% Noisette (Hazelnut)(cree me) Φουντούκι 25%
Christmas liqueur- Noel 18% Pain d’Epices (Ginger bread) Τζίντζερμπρεντ 18%

http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.google.gr/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;docid=1dG8SPvr10xEPM&amp;tbnid=He7eBHC6RmX0NM%3A&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwine.next.co.uk%2Fproduct%2F1235%2Fcreme_de_framboise_briottet%2F&amp;ei=8VqcUtuQHoXWtQaF_4DACQ&amp;bvm=bv.57155469%2Cd.Yms&amp;psig=AFQjCNHqaRvMJMwTFOU-VT7NvMfKXcobIg&amp;ust=1386064881582253
http://www.granikal.gr/
mailto:info@granikal.gr


Chocolat(liqueur) Σοκολάτα 18% Pamplemousse Rose(Grapefruit)(liqueur) Ροζ 
Γκρειπφρουτ

18%

Coco(liqueur) Καρύδα 20% Pee che (cree me) Ροδάκινο 18%
Coing (Quince)(liqueur) Κυδώνι 18% Pee che de Vigne (Wild peach) (cree me)Αγριο 

Ροδάκινο
18%

Coquelicot(liqueur)Παπαρούνα 18% Poire William (Pear)(liqueur) Αχλάδι 25%
Cranberry(liqueur) 18% Prune (Plum) (cree me)Δαμάσκηνο 18%
Curacc ao Orange(liqueur) Curacc ao πορτοκαλί 25% Prunelle (Sloe) (liqueur)Κορόμηλο 40%
Curacc ao Bleu(liqueur) Curacc ao μπλε 25% Ratafia(liqueur) 16%
Curacc ao Triple Sec(liqueur) Curacc ao triple sec 40% Rhubarbe (liqueur) Ραβέντι 18%
Elderflower liqueur - Sureau 18% Rose(liqueur) Τριαντάφυλλο 18%
Figue(liqueur) Σύκο 16% Sapin (Fir tree)(liqueur) Ελατο 40%
Fraise des Bois (Wild strawberry)(cree me) Αγρια 
Φράουλα

18% The Vert Hibiscus (Green tea Hibiscus)(liqueur) 
Πράσινο Τσαι Iβίσκος

18%

Framboise (Raspberry)(cree me) 18% Violette(liqueur) Βιολέτα 18%
Fruits de la Passion(liqueur) Φρούτα του πάθους 18%
Gingembre (Ginger) (liqueur) Τζίντζερ 18%
Grenade (Pomegranate)(liqueur) Γρεναδίνη 18%

Vermouth Drapό

Vermouth Drapό Rosso 750 ml

Vermouth Drapό Bianco 750 ml

Vermouth Drapό Dry 750 ml

Amaro Black note 700 ml



OMBER DE BOOMPJES
SYLVIUS GIN 45%
GASTRO GIN & JONNIE 45%
PREMIUM GENEVER 35%
OLD DUTCH GENEVER 38%



ODK ΣΙΡΟΠΙΑ ODK ΠΟΥΡΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

Amaretto ΑΝΑΝΑΣ- ANANA
Basil ΚΑΡΠΟΥΖΙ -ANGURIA
Brown sugar ΜΠΑΝΑΝΑ -BANANA
Camomille COCO-ΚΑΡΥΔΑ
Caramel CHERRY_ΚΕΡΑΣΙ
Chilli pepper CRANBERRY
Chocolate FRAGOLA-ΦΡΑΟΥΛΑ
Cinnamon FRUTTI DΙ BOSCO-ΦΡΟΥΤΑ ΔΑΣΟΥΣ
Coconut KIWI -ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
Cuccumber LAMPONE-RASPBERRY
Elderflower LYCHEE-ΛΙΤΣΙ
Falernum MANDARINO-ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ
Ginger MANGO-ΜΑΝΓΚΟ
Green Mint PASSION FRUIT-ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
Grenadine MELA VERDE -ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΛΟ
Guava MELON- ΠΕΠΟΝΙ
Hazelnut MORA-BLACKBERRY
Maple PAPAYA-ΠΑΠΑΓΙΑ
Mint White PESCA-ΡΟΔΑΚΙΝΟ
Orange PEAR - ΑΧΛΑΔΙ
Orgeat PINK GRAFEFRUIT-ΡΟΖ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ
Strawberry POMEGRANATE-ΡΟΔΙ
Tropical Blue
Vanillia
Violet
White sugar



H επιτροπή αποτελείται από μέλη του ΔΣ της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος, σύμφωνα με τις προκηρύξεις
που έχουν δημοσιευτεί για κάθε διαγωνισμό χωριστά, στο site της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος και  στα
κοινωνικά δίκτυα της ΕΜΕ.

Γενικές πληροφορίες:

Πρόεδρος ΕΜΕ κ. Κόλτσιος Ιωάννης president  @  hba  -  net  .  gr     τηλ. 6976491210

mailto:president@hba-net.gr
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