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Καλώς ήρθατε
Welcome

Η Λιµνοθάλασσα Ηραίου είναι µια από τις 
οµορφότερες της Ελλάδας, περιτριγυρισµένη από ένα 
φυσικό πευκοδάσος σε ένα παραδεισένιο σκηνικό 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Ναού της Ήρας καθώς 
και ο Φάρος Μελαγκάβι, που αποτελεί κτίσµα 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής πέτρινου φάρου, βρίσκονται 
σε µικρή απόσταση από τη Λίµνη.

Το YPANEMA λειτουργεί στη Λιµνοθάλασσα Ηραίου 
από το 2006 ως εστιατόριο και beach bar µε υπέροχη 
παραλία καθώς και ως πολυχώρος διοργάνωσης 
εταιρικών, κοινωνικών, αθλητικών και άλλων 
εκδηλώσεων. 

Συνδέεται αρµονικά µε την περιοχή και το ειδυλλιακό 
τοπίο, ενώ τα χρώµατα και τα αρώµατά του 
ξαφνιάζουν ευχάριστα και ταξιδεύουν κάθε επισκέπτη 
του!

Ζήστε ξέγνοιαστες στιγµές µε την οικογένεια ή τους 
φίλους σας και ανακαλύψτε την εξαιρετική κουζίνα µας 
µε µοναδικές µεσογειακές γεύσεις στην µαγευτική 
αµµουδιά ή στον ειδυλλιακό χώρο του εστιατορίου µε 
την άψογη εξυπηρέτηση του εξειδικευµένου 
προσωπικού µας!

Απολαύστε δίπλα στο κύµα µε τους ήχους της 
θάλασσας και της lounge µουσικής, ζεστά και κρύα 
ορεκτικά, δροσερές σαλάτες, πιάτα µε εκλεκτό κρέας ή 
ψάρι και υγιεινά snacks, γευθείτε επιλογές κρασιών και 
signature cocktails καθώς και γλυκά ανώτερης 
ποιότητας και παγωτά που θα ολοκληρώσουν το 
γεύµα σας µε απόλυτη επιτυχία!

Εδώ, στο Ypanema, µια παραλία που µοιάζει µε νησί!

Heraion Lagoon is one of the most stunning places 
in Greece, surrounded by a natural pine forest in a 
heavenly setting of outstanding natural beauty.

The archeological site of the Temple of Hera as 
well as the Melagavi Lighthouse, which is a 
building of a special stone lighthouse architecture, 
are located in a short distance. The crystal clear 
waters of the lagoon have a striking blue glow 
that undoubtedly seduce everyone.

YPANEMA has been operating in the Heraion 
Lagoon since 2006 as a restaurant and beach bar 
as well as a multi-venue for organizing corporate, 
social, sports and other events.

It is harmoniously connected with the area and the 
idyllic landscape, while its colors and aromas 
pleasantly surprise every visitor!

Experience carefree moments with your family or 
friends and discover our excellent cuisine with 
unique Mediterranean flavors on the enchanting 
sandy beach or in the idyllic area of   the restaurant 
with the impeccable service of our specialized 
staff!

Surrender to the sensation of a perfect fusion with 
the environment in which you are immersed! Relax 
by the sea sounds, the soft lapping of waves and 
the lounge music. Enjoy hot and cold appetizers, 
fresh salads, dishes with fine meat or fish and 
healthy snacks, taste wines and signature cocktails 
as well as high quality sweets and ice creams.

Here, at Ypanema, a beach that looks like an island 
we are creating truly memorable moments that 
will resonate in your heart!

Ypanema Green                                                                                                                                           
με baby ρόκα, σπανάκι, cranberries, 
καβουρδισμένο σουσάμι, ψητό μανούρι 
& vinaigrette κόκκινων φρούτων

Ταμπουλέ Θαλασσινών
με γαρίδες, σουρίμι, κυβάκια τομάτας, 
δυόσμο & άρωμα λεμονιού                                                 

Παραδοσιακός Ντάκος 
με τομάτα, κάπαρη, ελιά & ξινομυζήθρα 
σε παξιμάδι

Σαλάτα του Καίσαρα                                                                                                                                  
με ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου, μπέικον, 
καλαμπόκι, παρμεζάνα & κρουτόν 

Ypanema Green
with baby rocket, spinach, cranberries, 
roasted sesame seeds, grilled cheese 
& red berries vinaigrette

Seafood Tabbouleh 
with shrimps, surimi, diced tomato, 
spearmint & citrus aromas

Traditional Ntakos
with tomato, capers, olives, and 
xinomizithra cheese on a rye rusk

Caesar’s Salad
with chicken fillet, bacon, corn, 
parmesan cheese & croutons

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS

Μιλφέιγ
με ψητά λαχανικά, ψητό μανούρι & 
κρέμα Βαλσάμικο                                         

Σαρδέλες Παντρεμένες
φιλέτα σαρδέλας στη σχάρα γεμιστά
με μυρωδικά                                                                                                         

Παραδοσιακό Σαγανάκι Γαρίδας*
με φρέσκια τομάτα, τυριά & άρωμα ούζου                                                                       
                                                                                       

Χταπόδι Σχάρας
με τοματίνια κονφί
& λαδολέμονο                                                                                            

Spring rolls Λαχανικών *                                                                                                            
με sweet chili sauce

Γαρίδες Σχάρας
με λαδολέμονο αρωματισμένο με τζίντζερ    

Πατάτες Τηγανητές με Μυρωδικά*                                                                                           

Millefeuille
with grilled vegetables, grilled manouri 
goat cheese & balsamic cream

Sardines
fillet grilled filled with herbs 

Traditional Saganaki with Shrimps*
fresh tomato, cheese & ouzo flavor

Grilled Octopus 
with cherry tomatoes confit &
citrus dressing

Vegetable Spring Rolls*
with sweet chili sauce

Grilled Shrimps
with ginger - lemon dressing

Fried Potatoes with Herbs

ΟΡΕΚΤΙΚΑ | STARTERS



Κοτόπουλο Φιλέτο                                                                                                            
με  σάλτσα πορτοκαλιού, συνοδεύεται από 
άγριο ρύζι & τοματίνια κονφί           

Φιλέτο Λαβράκι                                                                                                                  
με βελουτέ σάλτσα εσπεριδοειδών, συνοδεύεται 
από ψητά λαχανικά & πατάτες baby 

Φιλέτο Σολωμού                                                                                                                 
με ελαφριά σάλτσα γιαουρτιού, συνοδεύεται  
από άγριο ρύζι & ψητά σπαράγγια 

Σπαγγέτι με Γαρίδες*
τοματίνια & άρωμα ούζου                                                                                  

Λιγκουίνι με Σολομό
κρέμα γάλακτος, βότκα & μυρωδικά     

Σπαγγέτι Nαπολιτέν
με άρωμα βασιλικού & παρμεζάνα                                                                   

Λιγκουίνι με Πέστο Βασιλικού    

Πίτσα Σπέσιαλ
φρέσκο χειροποίητο ζυμάρι, σάλτσα 
τομάτας, μοτσαρέλα, μανιτάρια, 
αλλαντικά & πολύχρωμες πιπεριές 

Πίτσα Μαργαρίτα 
φρέσκο χειροποίητο ζυμάρι, σάλτσα 
τομάτας, μοτσαρέλα & βασιλικός

Ψαρονέφρι                                                                                                                            
γεμιστό με γραβιέρα λιμνών & σάλτσα 
πιπεριάς, συνοδεύεται από country πατάτες
με μυρωδικά              

Σουβλάκι χοιρινό 
συνοδεύεται από country πατάτες με
μυρωδικά, τομάτα, πίτα & τζατζίκι 

Σουβλάκι κοτόπουλο                                                                                                      
συνοδεύεται από country πατάτες με
μυρωδικά, τομάτα, πίτα & σάλτσα κάρυ

Ypanema Burger                                                                                                              
μπιφτέκι μόσχου, τυρί cheddar, μπέικον, 
μαρούλι, τομάτα, κρεμμύδι & πατάτες 
τηγανητές 

Ποικιλία Κρεατικών 4 Ατόμων 
σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, 
μπιφτεκάκια μοσχαρίσια, χωριάτικο 
Λουκάνικο, συνοδεύεται από πατάτες 
τηγανητές, τομάτα, πιττάκια & τρία Ντιπ

Chicken Fillet
with creamy orange sauce, wild rice
& cherry tomatoes confit

Seabass Fillet
with citrus creamy sauce accompanied 
by grilled vegetables & baby potatoes 

Salmon Fillet 
with light yogurt sauce, accompanied by 
wild rice & grilled asparagus 

Pasta with Shrimps*
cherry tomatoes & ouzo flavor

Pasta with Smoked Salmon
creamy vodka sauce & herbs 

Pasta Napolitana 
with basil & parmesan cheese

Linguini with Pesto Genovese

Pizza Special
fresh handmade pizza crust, tomato 
sauce, mozzarella, mushrooms, 
luncheon meat & bell peppers 

Pizza Margarita 
fresh handmade pizza crust, tomato 
sauce, mozzarella & basil

Pork Tenderloin
stuffed with graviera greek cheese & 
pepper sauce accompanied by country 
potatoes with herbs 

Grilled Pork Souvlaki
accompanied by country potatoes with 
herbs, tomato, pita bread & tzatziki sauce

Grilled Chicken Souvlaki
accompanied by country potatoes with 
herbs, tomato, pita bread & curry Sauce

Ypanema Hamburger 
beef burger with cheddar cheese, 
bacon, lettuce, onion, tomato & 
french fries 

Mix Grill 4 Person
pork souvlaki, chicken souvlaki,
mini beef burgers, sausages
accompanied by french fries,
tomato, pita bread & three dips

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | MAIN  COURSES

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ | SEAFOOD

ΖΥΜΑΡΙΚΑ | PASTA

ΠΙΤΣΑ | PIZZA

Τορτίγια με Κοτόπουλο                                                                                                     
λαχανικά, τυρί & μαγιονέζα μαύρου 
σκόρδου

Ομελέτα
με γραβιέρα & θυμάρι                                                                                                         

Ομελέτα Σπέσιαλ
με μπέικον, καλαμπόκι & πιπεριές                                                                                       

Κλαμπ Σάντουιτς με Κοτόπουλο 
μπέικον, τυρί, τομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα & 
country πατάτες με μυρωδικά

Κλαμπ Σάντουιτς Με Καπνιστό Σολομό                                                                     
αγγούρι, μαρούλι, κρέμα φιλαδέλφεια με 
μυρωδικά & πράσινη σαλάτα

Τοστ 
με ζαμπόν ή γαλοπούλα & τυρί, συνοδεύεται 
από πατατάκια                                    

Tortilla with Chicken Fillet
vegetables, cheese & mayonnaise 
with black garlic 

Omelette 
with graviera cheese & thyme

Omelette Special 
with bacon, corn & bell peppers

Chicken Club Sandwich
bacon, cheese, tomato, lettuce, mayonnaise 
& country potatoes with herbs

Club Sandwich with Smoked Salmon
cucumber, lettuce, cream cheese & 
green salad

Toast 
with ham or turkey & cheese, 
accompanied by chips

ΣΝΑΚ | SNACKS



ΡΟΦΗΜΑΤΑ | BEVERAGES

Φραπέ € 3,30 Frappe

Φρέντο Εσπρέσο € 3,50 Freddo Espresso

Φρέντο Καπουτσίνo  € 3,50 Freddo Cappuccino                       

Εσπρέσο € 2,50 Espresso 

                                   

Διπλό Εσπρέσο € 3,50 Double Espresso 

Καπουτσίνο € 3,50 Cappuccino

Διπλό Καπουτσίνο € 3,80 Double Cappuccino

Νες Καφέ  € 3,30 Nes Café                                 

 Ελληνικός Καφές € 2,50 Greek Coffee

Διπλός Ελληνικός € 3,00 Double Greek Coffee

Καφές Φίλτρου € 3,50 Filter Coffee

Τσάι   € 3,00 Tea 

Σοκολάτα Ζεστή ή Κρύα € 4,00 Hot or Cold Chocolate

Φρεντοτσίνο € 4,50 Freddochino

 

Μιλκ Σέικ € 5,00 Milk Shakes 

Γρανίτα  € 4,00 Sorbet Drink

Μηλόπιτα*                                                                                                                             
με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης                                                          

Καρυδόπιτα*                                                                                                                        
με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

Σουφλέ Σοκολάτας*
με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης                                                                               

Ποικιλία Φρούτων Εποχής

Γιαούρτι Με Μέλι

Μπάλα Παγωτού Ben & Jerry’s 
Βανίλια, Cheesecake Φράουλα, Σοκολάτα 
με κομματάκια brownie, Καραμέλα, 
Cookies                                                                                                              

Παγωτό Κυπελάκι Ben & Jerry’s
Cookie Dough, Chocolate Fudge 
Brownie, Strawberry Cheesecake, 
Caramel

Γιαούρτι Με Φρούτα Εποχής & 
Cranberries 

Apple Pie* 
with madagascar vanilla bean ice cream

Walnut Pie*
with madagascar vanilla bean ice cream

Chocolate Souffle*
with madagascar vanilla bean ice cream

Fruit Variety With Seasonal Fruits

Yogurt With Honey

Ice cream scoop Ben & Jerry’s
Vanillia, Strawberry Cheesecake, 
Chocolate Fudge Brownies, Caramel, 
Cookies

Ben & Jerry’s Ice Cream Cup 
Cookie Dough, Chocolate Fudge, 
Brownie, Strawberry Cheesecake, 
Caramel 

Yogurt With Seasonal Fruits & 
Cranberries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & XYMOI  |  SOFT DRINKS & JUICES  

3Cents Premium Mixers 200ml    3Cents Premium Mixers 200ml

(Pink Grapefruit Soda, Aegean Tonic,      (Pink Grapefruit Soda, Aegean Tonic, 
Mandarin & Bergamot Soda)  € 4,50  Mandarin & Bergamot Soda)

Coca Cola, Sprite, Fanta,     Coca Cola, Sprite, Fanta, 
Tonic, Soda 250ml   € 3,00  Tonic, Soda 250ml

 

Ανθρακούχο Νερό  € 3,00  Sparkling Water

Μεταλλικό Νερό 500ml  € 0,50  Mineral Water 500ml

Μεταλλικό Νερό 1000ml   € 1,00  Mineral Water  1000ml

 

Ice Tea  € 3,00   Ice Tea

Red Bull 250ml  € 5,00  Red Bull 250ml 

Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι  € 4,00  Fresh Orange Juice

Ανάμεικτος Φυσικός Χυμός Φρούτων  € 5,00  Mixed Fresh Fruit Juice

Χυμοί Bfresh      BFresh Handmade Juices
(Pink Grapefruit, Λεμονάδα      (Pink Grapefruit,  Lemonade
με Πιπερόριζα)  € 4,50  with Ginger) 

ΜΠΙΡΕΣ | BEER

Βαρελίσια Μπίρα  Draught Beer

Έζα Lager 300 ml € 4,00 Eza Lager 300 ml

Έζα Lager 500 ml € 5,00 Eza Lager 500 ml

Φιάλη  Bottled Beer

Canal Dive Pilsner 330 ml € 4,50 Canal Dive Pilsner 330 ml

Zeos Fresh Pilsner 330 ml € 4,00   Zeos Fresh Pilsner 330 ml

Zeos Pilsner Fresh Unfiltered 1000 ml  € 9,00   Zeos Pilsner Fresh Unfiltered 1000 ml

Άλφα  330 ml € 4,00 Alfa  330 ml

Μάμος  330 ml € 4,00   Mamos  330 ml

Fisher  330 ml € 4,50   Fisher  330 ml

Heineken 330 ml € 4,00 Heineken 330 ml

Corona Extra 330 ml € 5,00 Corona Extra 330 mll

Blue Island 330 ml € 5,00  Blue Island 330 mll
  
Heineken Free 330 ml € 4,00 Heineken Free 330 ml

Μηλίτες   Ciders

Strongbow Gold € 5,00 Strongbow Gold

Strongbow Red Berries € 5,00 Strongbow Red Berries

ΛΙΣΤΑ ΠΟΤΩΝ | BEVERAGE LIST

Απλό Ποτό  € 7,00 Regular Drink

Ποτό Σπέσιαλ € 9,00 Special Drink

Ποτό Premium € 12,00 Premium Drink

Απλή Φιάλη € 75,00 Regular Bottle

Φιάλη Σπέσιαλ € 90,00 Special Bottle

Φιάλη Premium € 120,00 Premium Bottle

Σφηνάκι € 3,00 Shot

Σφηνάκι Σπέσιαλ € 4,00 Special Shot

Τσίπουρο Avarino 50ml € 3,50 Tsipouro Bottle 50ml

Τσίπουρο Avarino 200ml € 11,00 Tsipouro Bottle 200ml

Ούζο Πλωμάρι 50ml € 3,50 Ouzo Bottle 50ml

Ούζο Πλωμάρι 200ml € 11,00 Ouzo Bottle 200ml



MODERN STYLE COCKTAILS NON ALCOhOLIC COCKTAILS

CLASSIC COCKTAILS

Summer Sin 
H φράουλα μαζί με βότκα αρωματισμένη 
με βανίλια, λικέρ elderflower, lime και 
prosecco δημιουργούν μια καλοκαιρινή 
αμαρτία                                                                                                            

Mango Jango  
Μάνγκο, χυμός lime και cranberries 
φτιάχνουν ένα  γλυκόξινο mocktail                                                                                                

Pink Panther    
Φράουλα, κόκκινα μούρα, ανανάς και 
λεμόνι συνθέτουν ένα δροσιστικό
ρόφημα                                                                                              

Mexican Moon 
Το ιερό ποτό του Μεξικού συναντά το 
πικραμύγδαλο, τον ανανά, το πορτοκάλι 
και με μία δόση κανέλας μας ταξιδεύουν 
σε μέρη μακρινά                                                                                                         

Tiki Crush    
Προσθέσαμε ανανά, raspberries και 
σιρόπι κανέλας σ’ ένα blend ρουμιών 
της Καραϊβικής και φτιάξαμε το απολυτό 
καλοκαιρινό κοκτέιλ                                                                                                         

Ypanema Fuego        
Το δικό μας signature cocktail είναι ένα ιδιαίτερο 
Tiki Cocktail το οποίο παντρεύει το μαύρο ρούμι, 
με το Aperol και το Falernum  και απογειώνεται 
προσθέτοντας passion fruit και γκρέιπφρουτ                                                                                                         

Tangerine Dream          
Αναμίξαμε το gin με το μανταρίνι, το ginger και το 
περγαμόντο για να σας σερβίρουμε ένα δροσιστικό 
long drink με πολλές μπουρμπουλήθρες                                                                                                         

Last Mango in Paris         
Η βότκα και η μαστίχα παντρεύονται το μάνγκο 
και με  αρώματα πικραμύγδαλου και lime 
συνθέτουν ένα γλυκόξινο κοκτέιλ                                                                                                        

Capricorn         
Gin με άρωμα δενδρολίβανου, lime, αγγούρι, 
ροζ πιπέρι και μια δόση γλύκας φτιάξανε ένα 
κοκτέιλ για τους λάτρεις του διαφορετικού

Pink Aperol           
Μια πιο φρέσκια εκδοχή του κλασσικού 
Aperol Spritz με αρώματα ροζ γκρέιπφρουτ 
και πολλές φυσαλίδες

Summer Sin 
Strawberries, vanilla flavored vodka, 
elderflower liqueur, lime and  prosec-
co present us the ultimate summer sin 
in our glass

Mango Jango  
Mango, lime juice and cranberries 
make a sweet & sour mocktail

Pink Panther    
The combination of strawberries, red 
berries, pineapple and lemon create a 
refreshing drink

Mexican Moon   
Mexico’s national spirit meets the 
pineapple, the orange and with a dash 
of cinnamon and orgeat travels us to 
another world

Tiki Crush      
We mixed pineapple, raspberries and 
cinnamon syrup with a Caribbean 
rum blend and made out the ultimate 
summer cocktail

Ypanema Fuego          
Our signature cocktail is an unique 
Tiki Cocktail which combines the dark 
rum with Aperol, Falernum, Passion 
Fruit and Grapefruit

Tangerine Dream            
We mixed gin with tangerine, ginger 
and bergamot to serve you a refreshing 
long drink with a lot of bubbles 

Last Mango in Paris           
Vodka meets mastiha liqueur and with 
mango, orgeat liqueur and lime we 
create a sweet & sour cocktail 

Capricorn           
Rosemary infused gin, combined with 
lime, cucumber, pink pepper and a dash of 
sweetness make an exceptional cocktail 

Pink Aperol                
An interesting version of the classic 
Aperol Spritz with pink grapefruit and a 
lot of bubbles 

Zombie

Mai Tai

Paloma

Pornstar

Mojito 

Aperol Spritz

Frozen Daquiry

Frozen Margarita

Cosmopolitan    



ΚΡΑΣΙΑ | WINES

Οίνοι Λευκοί 

Ypsilon - Οινοποιείο 
Παπαγιαννακόπουλου
(Μοσχοφίλερο)
                               
Φινετσάτο με αρώματα ανθών 
εσπεριδοειδών και κίτρου                                                                                                      

Οίνοι Ροζέ 

Ypsilon - Οινοποιείο 
Παπαγιαννακόπουλου
(Αγιωργίτικο)                               
                               
Ένα ισορροπημένο ροζέ με αρώματα 
φράουλας και ροδιού                                                                               

Οίνοι Ερυθροί  

Ypsilon - Οινοποιείο 
Παπαγιαννακόπουλου
(Αγιωργίτικο)                               
                               
Eυχάριστο  με πλούσια αρώματα
κερασιού και φράουλας
                                                                             

Ορεινός Ήλιος - Σεμέλη Οινοποιητική
(Μοσχοφίλερο, Sauvignon Blanc)                                   

Αρώματα εσπεριδοειδών & πεπονιού

Saumon - Κτήμα Χαρλάυτη
(Cabernet Sauvignon)                                                                                       

Δροσιστικό με φραουλένια
γεύση και νότες καραμέλας 

Νεμέα - Κτήμα Παλυβού
(Αγιωργίτικο)                                                                                              

Έντονα αρώματα κόκκινων φρούτων, 
πικάντικων μπαχαρικών και σοκολάτας. 

Πόρτες - Κτήμα Σκούρα
(Merlot)                                                                                             

Αρώματα δαμάσκηνου, κερασιού και 
βανίλιας 

Τρεις Μάγισσες - Οινοποιείο Μπαραφάκα
(Syrah, Μοσχοφίλερο, Αγιωργίτικο) 
Ημίγλυκος   

Αρώματα κόκκινων φρούτων και 
τριαντάφυλλου

Κτήμα Άλφα 
(Μαλαγουζιά) 
                                                            
Eντονο άρωμα με νότες λουλουδιών, 
εσπεριδοειδών και αρωματικών βοτάνων

Αρμύρα - Κτήμα Σκούρα
(Chardonnay, Μαλαγουζιά)     
                                           
Ενα πληθωρικό κρασί με αρώματα 
τροπικών φρούτων, βανίλιας και καπνού

Κτήμα Βιβλία Χώρα
(Sauvignon Blanc, Ασύρτικο)     
                                           
Ένα κρασί με εξωτικό χαρακτήρα και 
φρουτώδη αρώματα

White Wines

Ypsilon - Papagiannakopoulos
Winery 
(Moschofilero)

An elegant wine with floral aromas 
& citrus notes

Rose Wines

Ypsilon - Papagiannakopoulos
Winery 
(Agiorgitiko) 

A balanced wine with strawberry 
and pomegranate

Red Wines

Ypsilon - Papagiannakopoulos
Winery 
(Agiorgitiko) 

A pleasant wine full of red juicy 
fruits like cherry and strawberries

Orinos Ilios – Semeli Winery 
(Moschofilero, Sauvignon Blanc)

Citrus & Melon Aromas

Saumon – Charlautis Estate  
(Cabernet Sauvignon)    

Refreshing with strawberry
and caramel notes 

Nemea - Palivou Winery   
(Agiorgitiko)    

Intense nose with red berries, 
spicy herbs and chocolate. 

Portes - Domaine Skouras    
(Merlot)     

Aromas of plum, red cherry and 
vanilla 

Three Witches – Barafakas Winery   
(Syrah, Moschofilero, Agiorgitiko) 
Semisweet   

Red fruit and roses aromas 

Ktima Alfa 
(Malagouzia)

Intense aroma with notes of 
flowers, citrus and aromatic herbs                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                             

Armira - Skouras Winery 
(Chardonnay, Malagouzia)
 
An excellent, rich wine with aromas 
of tropical fruits, vanilla and smoke                                                                                                     

Biblia Chora 
(Sauvignon Blanc, Asyrtiko)
 
A rich wine with exotic
features                                                                                                                  



Το Ypanema είναι ένα υπέροχο venue για να φιλοξενήσει μοναδικές κοινωνικές, αθλητικές, 
εταιρικές και άλλες εκδηλώσεις. Το μαγευτικό σκηνικό του Ypanema και η αγάπη μας για αυτό που 
κάνουμε,  θα απογειώσουν την σημαντική σας ημέρα και θα δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία 
για εσάς και τους προσκεκλημένους σας!

Ypanema constitutes a wonderful venue to host unique social, sports, company and other 
events. The majestic scenery of Ypanema and our love for what we do, will turn the most im-
portant day of your life into an unforgettable experience for you and your guests!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ | SOCIAL

Στο Ypanema διαθέτουμε την εμπειρία και το ταλέντο να 
πραγματοποιήσουμε τα όνειρά σας για έναν παραμυθένιο 
γάμο, μια αξέχαστη βάπτιση ή ένα μοναδικό Party σε έναν 
πανέμορφο προορισμό δίπλα στο κύμα. 

At Ypanema we have the experience and the talent to 
make your dreams come true whether it’s a fairy-tale 
wedding, a memorable christening, or a unique party in a 
beautiful destination by the sea. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | SPORTS

Ο μοναδικός χώρος του Ypanema σε συνδυασμό με 
τον  θαλάσσιο χώρο της Λιμνοθάλασσας Ηραίου έχουν 

φιλοξενήσει πληθώρα αθλητικών εκδηλώσεων για 
διάφορα θαλάσσια σπορ όπως Κολύμβηση Ανοιχτής 

Θάλασσας, Αγώνες Τριάθλου, Water-Ski και Wakeboard, 
Apnea και πολλά ακόμη events.

The unique destination of Ypanema with the blue waters 
of Heraion Lagoon has hosted several Open Water Swim-

ming, Water-Ski events, Wakeboard, Apnea and many 
more, making use of the majestic scenery. 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ | CORPORATE

Εταιρικές συναντήσεις, team-building δραστηριότητες 
και εξειδικευμένες εκδηλώσεις σχεδιάζονται για να είναι 
μοναδικές και γεμάτες έμπνευση για την εταιρία σας. 

Company meetings, team-building activities and
specialized events are planned to be unique 
and authentic for your company. 

• All taxes included
• Olive oil is used in the preparation of courses
• Palm oil is used in fried products

Market Inspection Officer:  DAVID VENARDOS

The consumer is not obliged to pay, 
if the notice of payment 
is not received by receipt or invoice

Notes' explanation: 

* Ιncludes frozen product 
# Ιncludes allergenic substances

• Όλοι οι φόροι συµπεριλαµβάνονται
• Στις παρασκευές των προϊόντων χρησιµοποιείται ελαιόλαδο
• Στα τηγανητά προϊόντα χρησιµοποιείται φοινικέλαιο

Αγορανοµικός Yπεύθυνος:  DAVID VENARDOS 

Ο πελάτης δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 
εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό, Απόδειξη 
ή Tιµολόγιο (Αγορανοµική ∆ιάταξη Αρ. 4/28-11-2012)

Επεξήγηση Σηµάνσεων:  

* Περιέχει κατεψυγµένο προϊόν 
# Περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες

YPANEMA EVENTSΕΠΙΔΟΡΠΙΟΙ & ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ | DESERT & SPARKLING WINES

Prosecco     € 6,50 187ml Prosecco
     € 21,00 750ml

Moscato D’ Asti     € 6,50 187ml Moscato D’ Asti
     € 21,00 750ml

 
Asti Martini  € 30,00 Asti Martini

Moet & Chandon € 110,00 Moet & Chandon

Σαγκριά € 4,50 Sangria



Λιµνοθάλασσα Ηραίου - Λουτράκι | Heraion Lagoon - Loutraki
+30 27410 91225 • www.ypanema.gr • info@ypanema.gr


