


ζεστά ροφήμάτά*

εΛΛήΝΙΚοσ μοΝοσ 2,50 €

εΛΛήΝΙΚοσ ΔΙΠΛοσ 3,00 €

εσΠρεσσο (normal - ristretto - lungo)  2,50 €

εσΠρεσσο μάΚΙάτο (με ζεστό γάλα) 2,50 €

εσΠρεσσο άφοΓΚάτο (με παγωτό βανίλια) 3,80 €

εσΠρεσσο μοΚά (με ζεστή σοκολάτα)  4,00 €

ΚάΠοΥτσΙΝο μοΝοσ 3,50 €

ΚάΠοΥτσΙΝο ΔΙΠΛοσ  4,00 €

Λάτε με εσπρέσσο 3,50 €

άμερΙΚάΝο με διπλό εσπρέσσο  
(σερβίρεται με ζεστό νερό)  3,50 €

φΙΛτροΥ 3,00 €

ΝεσΚάφε  3,00 €

τσάΙ άΓΓΛΙΚο 2,50 €

ΠράσΙΝο τσάΙ   2,50 €

τσάΙ EARL GREY (περγαμόντο)  2,50 €

τσάΙ μεΝτά 2,50 €

ΧάμομήΛΙ 2,50 €

ζεστή σοΚοΛάτά  3,50 €

 

ΚάφεΔεσ σΠεσΙάΛ*

ΙρΛάΝΔεζΙΚοσ (Ιρλανδέζικο ουίσκι,  
εσπρέσσο, σαντιγύ)  7,50 €

TIA MAρIA  
(Τία Μαρία, εσπρέσσο, σαντιγύ) 7,50 €

μΠεΪΛΙσ  
(Μπέιλις, εσπρέσσο, σαντιγύ) 7,50 €

ΓάΛΛΙΚοσ σΠεσΙάΛ (Γκράν Μαρνιέ,  
εσπρέσσο, σαντιγύ) 7,50 €

μΠράΝτΥ μοΚά (Μπράντυ,  
ζεστή σοκολάτα, εσπρέσσο, σαντιγύ) 7,50 €

ΠάΓΩμεΝά ροφήμάτά*  
φράΠε  3,00 €

φράΠε με παγωτό βανίλια   5,00 €

φρεΝτο εσΠρεσσο  3,00 €

φρεΝτο εσΠρεσσο με παγωτό βανίλια 4,50 €

φρεΝτο ΚάΠοΥτσΙΝο 3,50 €

ΚρΥά σοΚοΛάτά 3,50 €

ΠάΓΩμεΝο τσάΙ  
(λεμόνι, ροδάκινο ή πράσινο) 3,00 €

ΧΥμοΙ
ΔΙάφοροΙ ΧΥμοΙ (Πορτοκάλι, ανανάς,  
ροδάκινο, μήλο, μπανάνα, κράνμπερυ,  
λεμόνι, φράουλα, τομάτα) 3,00 €

φρεσΚοστήμεΝοI
ΠορτοΚάΛΙ  3,50 €

φράοΥΛά  4,00 €

μΠάΝάΝά  4,00 €

άΝάμεΙΚτοσ  4,50 €

σμοΥΘΙ φράοΥΛά μΠάΝάΝά  4,50 €

άΝάΨΥΚτΙΚά 

ΚοΚά ΚοΛά  2,50 €

ΚοΚά ΚοΛά ΛάΙτ  2,50 €

ΛεμοΝάΔά φάΝτά  2,50 €

ΠορτοΚάΛάΔά φάΝτά  2,50 €

σΠράΪ Ϊτ  2,50 €

σοΔά  2,50 €

τοΝΙΚ   2,50 €

τοΝΙΚ ΔΙάΙτήσ  2,80 €

άΝΘράΚοΥΧο Νερο μικρό  2,50 €

μετάΛΛΙΚο Νερο μικρό  1,00 €

μετάΛΛΙΚο Νερο μεγάλο  2,50 €

τσΙτσΙμΠΥρά ΚερΚΥράσ  2,80 €

τζΙΝτζερ ’εΪΪΛ  2,80 €

ρENTMΠοΥΛ  3,80 €

* Όλοι οι καφέδες διατίθενται και σε ντεκαφεϊνέ.  



μΠΥρεσ & μήΛΙτεσ  
άΛφά ΒάρεΛΙ, μεγάλο ποτήρι 4,50 €

άΛφά ΒάρεΛΙ, μικρό ποτήρι 3,50 €

ΚερΚΥράΪΚή (Special Real Ale) 330ml 3,80 €

ΚερΚΥράΪΚή (Ionian Pilsner) 330ml 3,80 €

ΚερΚΥράΪΚή (Bitter Dark Ale) 330ml 3,80 €

ΧάΪΝεΚεΝ 330ml  3,50 €

άμστεΛ 330ml 3,50 €

άμστεΛ 500ml 5,00 €

άμστεΛ ράΝτΛερ (λεμόνι) 330ml 3,50 €

άμστεΛ ΧΩρΙσ άΛΚοοΛ 330ml 3,50 €

μΥΘοσ 330ml 3,50 €

μΥΘοσ 500ml  5,00 €

σεΠτεμ Pale Ale 330ml  4,50 €

ΠεροΝΙ 330ml  4,50 €

σοΛ 330ml 5,00 €

ΓΚΙΝεσ 440ml  5,00 €

μήΛΙτήσ STRONGBOW 330ml 5,00 €

μήΛΙτήσ MAGNERS 500ml 6,00 €

μήΛΙτήσ KOPPARBERG  
(φράουλα & λάιμ 500ml 5,00 €

σμΙρΝοφ άΪσ  5,00 €

ΚράσΙά 
(σερβίρονται με μεζέ ή φρουτοσαλάτα)

ΛεΥΚά 

ζάφεΙράΚήσ  
Μαλαγουζιά  23,00 € 4,50 €

Κτήμά άΒάΝτΙσ  
Sauvignon Blanc  27,00 € 5,50 €

Κτήμά ΝΙΚοΥ ΛάζάρΙΔή  
Sauvignon Blanc, Uni Blanc  28,00 € 6,00 €

Θεμά, Κτήμά ΠάΥΛΙΔή  
Sauvignon Blanc, Ασύρτικο 29,00 €  6,00 €

CHATEAU JULIA Chardonnay  28,00 € 6,00 €

ροζε

μΠοΥτάρή, σήμεΙο στΙΞήσ  
Cabernet Sauvignon, μοσχοφίλερο 22,00 € 4,50 €

τομή, οΙΝοΠοΙεΙο τροΥΠή  

Μοσχοφίλερο, ξηρό 25,00 € 5,00 €

φεΓΓΙτεσ, οΙΝοΓεΝεσΙσ, Cabernet  
Sauvignon, Grenache Rouge  28,00 € 6,00 €

Κτήμά ΚΩστά ΛάζάρΙΔή Merlot  31,00 € 8,50 €

SAUMON, Κτήμά ΧάρΛάΥτή  
Cabernet Sauvignon, organic  31,00 € 8,50 €

ΚοΚΚΙΝά 

Κτήμά άΒάΝτΙσ,  
Syrah, Grenache, Mourvèdre 23,00 € 5,00 €

Πορτεσ, Κτήμά σΚοΥρά  
Merlot  27,00 € 5,50 €

μΙΚρή άρΚοΥΔά, Κτήμά  
ζάφεΙράΚή, Merlot, Syrah 26,00 € 5,50 €

άμεΘΥστοσ, Κτήμά ΛάζάρΙΔή  
Cabernet Sauvignon, Merlot 35,00 € 6,50 € 

ΧΥμά
Ρετσίνα ποτήρι  3,50 €

Ρετσίνα 500ml 6,00 €

Κρασί χύμα (λευκό, ροζέ, κόκκινο)  
ποτήρι, συνοδεύεται από μεζέ  4,00 €

Κρασί χύμα 500ml (λευκό, ροζέ,  
κόκκινο) συνοδεύεται από μεζέ 8,00 €

Κρασί χύμα 1lt (λευκό, ροζέ, κόκκινο)  
συνοδεύεται από μεζέ 16,00 €

 



σάμΠάΝΙεσ & άφρΩΔεΙσ 
οΙΝοΙ (συνοδεύονται από φρούτα)

ΠροσεΚο ποτήρι 6,00 €

ΠροσεΚο φιάλη  30,00 €

σάμΠάΝΙά CAIR ποτήρι 6,00 €

σάμΠάΝΙά CAIR φιάλη  30,00 €

MOËT & CHANDON brut  100,00 €

MOËT & CHANDON rose  120,00 €

VEUVE CLICQUOT brut  110,00 €

άΠερΙτΙφ
οΥζο 4,00 €  
Συνοδεύεται από μεζέ  

ΚάμΠάρΙ  6,50 €

μάρτΙΝΙ (dry, bianco, Rosso) 6,50 €

τζΙΝ 
Gordon’s, Beefeater, Finsbury,  
Bombay, Tanqueray 6,50 €

Bulldog 7,00 €

Hendricks (σερβίρεται με αγγούρι)  8,50 €

Mare  8,50 €

ΚοΝΙάΚ 
Μεταξά 3* 6,00 €

Μεταξά 5* 6,50 €

Μεταξά 7* 7,50 €

Remy Martin, Hennessy,  
Napoleon, Martell 7,50 €

ΛΙΚερ
Tia Maria, Amaretto, Baileys, Cointreau,  
Kahlua, Drambuie, Grand Marnier, Frangelico,  
Limoncello, Passoa, Peach Schnapps,  
White Sambuca, Black Sambuca,  
Malibu, Sandeman Ruby Port  6,50 €

ροΥμΙ
ΛεΥΚο ροΥμΙ  
Bacardi, Havana Club 3 years, Pampero 6,50 €

μάΥρο ροΥμΙ
Captain Morgan  6,50 €

Captain Morgan spiced gold  6,50 €

Pampero Speciale, Mount Gay  6,50 €

Havana Club 7 years  8,50 €

ΒοτΚά 
Smirnoff, Stolichnaya, Absolut, Zubrowska 6,50 €

Ursus, Smirnoff North, caramel vodka  6,50 €

Belvedere, Grey Goose, Beluga  8,50 €

τεΚΙΛά
Sierra (white & Gold) 6,50 €

Jose Cuervo (white & Gold) 6,50 €

Olmeca dark chocolate  6,50 €

Rose strawberry  6,50 €

οΥΙσΚΥ
Famous Grouse, Johnnie Walker Red Label,  
Ballantines, Jameson, Dewars, Cutty Sark,  
Haig, Southern Comfort  6,50 €

οΥΙσΚΥ σΠεσΙάΛ 
Dimple, Chivas Regal, Glenfiddich,  
Johnnie Walker Black label  8,50 €

Oban, Lagavulin,  
Johnnie Walker Green label  9,50 €

 



ΠρΩΙΝο
Ψημένο ψωμί, βούτυρο,  
μαρμελάδα & μέλι 3,50 €

Ψημένο ψωμί, βούτυρο, μαρμελάδα & μέλι,  
μερέντα, ελληνικό γιαούρτι  
με φρέσκα φρούτα  4,50 €

2 αυγά, μπέικον, ψητή τομάτα, φασόλια,  
λουκάνικο, ψημένο ψωμί, βούτυρο,  
μαρμελάδα ή μέλι 7,80 €

2 αυγά, μανιτάρια, φασόλια, ψητή τομάτα,  
ψημένο ψωμί, βούτυρο, μαρμελάδα ή μέλι 6,80 €

1 αυγό, πατάτες τηγανητές, μπέικον,  
πράσινη σαλάτα, ψημένο ψωμί, βούτυρο, 
μαρμελάδα ή μέλι 6,20 €

Αυγά σε ψημένο ψωμί 4,50 €

Φασόλια σε ψημένο ψωμί 4,50 €

Στραπατσάδα σε ψημένο ψωμί 5,00 €

Στραπατσάδα σερβιρισμένη  
με πράσινη σαλάτα 4,80 €

Στραπατσάδα με μπέικον και μανιτάρια, 
σερβιρισμένη με πράσινη σαλάτα  5,80 €

Στραπατσάδα με πιπεριά, μανιτάρια, τομάτα 
σερβιρισμένη με πράσινη σαλάτα  5,50 €

ΨήμεΝά σάΝτοΥΙτσ  
& μΠερΓΚερσ  
(συνοδεύονται από τηγανιτές πατάτες και πράσινη 
σαλάτα)

σάΝτοΥΙτσ με μπέικον  5,00 €

ΚΛάμΠ σάΝτοΥΙτσ (τυρί, ζαμπόν,  
μπέικον, μαρούλι, τομάτα, μαγιονέζα) 7,50 €

ΚΛάμΠ σάΝτοΥΙτσ TοΝοΥ (τόνος,  
μαρούλι, κρεμμύδι, τομάτα, μαγιονέζα) 8,50 €

ΚΛάμΠ σάΝτοΥΙτσ ΚοτοΠοΥΛο  
(κοτόπουλο, τυρί, μπέικον,  
τομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα) 8,50 €

σάΝτοΥΙτσ ΧΩρΙάτΙΚο (φέτα, κρεμμύδι,  
τομάτα, ελιές, αγγούρι) 7,50 €

σάΝτοΥΙτσ ΧορτοφάΓοΥ (τυρί, μανιτάρια, 
καλαμπόκι, τομάτα, κρεμμύδι, πιπεριές) 7,00 €

σάΝτοΥΙτσ τοΝοΥ (τόνος, τυρί,  
κρεμμύδι, τομάτα, μαγιονέζα) 7,50 €

σάΝτοΥΙτσ WAVE (τυρί μπέικον,  
κοτόπουλο, μανιτάρια)  7,50 €

ζάμΠοΝ & τΥρΙ (3 φέτες ψωμί  
με βούτυρο) σερβίρεται με πατατάκια 3,50 €

μΠεΪΚοΝ & τΥρΙ (3 φέτες ψωμί με βούτυρο) 
σερβίρεται με πατατάκια 4,00 €

τομάτά, μάροΥΛΙ, άΓΓοΥρΙ & τΥρΙ  
(3 φέτες ψωμί με βούτυρο)  
σερβίρεται με πατατάκια 4,00 €

ΚρεμμΥΔΙ, τομάτά & τΥρΙ (3 φέτες ψωμί  
με βούτυρο) σερβίρεται με πατατάκια  3,80 €

Πάτάτεσ τήΓάΝΙτεσ μερΙΔά  3,00 €

ΠΙτά τΥΛΙΧτή με ΚοτοΠοΥΛο, τηγανιτές πατάτες, 
τυρί, τομάτα, κρεμμύδι, μαγιονέζα 3,50 €

ΠΙτά τΥΛΙΧτή με μΠεΪΚοΝ τηγανιτές πατάτες,  
τυρί, μανιτάρια, μαρούλι  3,00 €

ΠΙτά τΥΛΙΧτή με τΥρΙ, τηγανιτές πατάτες,  
τομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι  3,00 €

ΧάμΠερΓΚερ  7,00 €

τσΙζμΠερΓΚερ  7,50 €

σάΛάτεσ 
άΠΛή (τομάτα, αγγούρι, ελιές, κρεμμύδι)  
σερβίρεται με ψωμί  5,00 €

ΧΩρΙάτΙΚή (τομάτα, φέτα, αγγούρι,  
ελιές, κρεμμύδι, πιπεριές, ρίγανη)  
σερβίρεται με ψωμί  7,50 €

τοΝοσάΛάτά (τόνος, τομάτα,  
αγγούρι, μαρούλι, κρεμμύδι) 8,00 €

ΚοτοσάΛάτά  
(κοτόπουλο, μαρούλι, τομάτα, κρεμμύδι,  
καρύδια, κρουτόν, σαλτσα μελιού) 8,00 €

ΠΙτσά 
μάρΓάρΙτά (τυρί & τομάτα) 6,50 €

ΧΩρΙάτΙΚή (φέτα, κρεμμύδι, ελιές, τομάτα)  7,50 €

ΧορτοφάΓοΥ (τυρί, καλαμπόκι, μανιτάρια,  
πιπεριές, κρεμμύδι, τομάτα) 7,50 €

με ΚοτοΠοΥΛο (κοτόπουλο, τυρί, μπέικον, 
μανιτάρια, πιπεριές)  8,00 €

με τοΝο (τυρί, τόνος,  
κρεμμύδια, πιπεριές)  8,00 €

WAVE SPECIAL  
(τυρί, ζαμπόν, μπέικον, κρεμμύδι,  
τομάτα, πιπεριές, καλαμπόκι, μανιτάρια) 8,50 €



εΠΙΔορΠΙά 
μήΛοΠΙτά (σερβίρεται με παγωτό,  
φρεσκοκομμένα μήλα, σιρόπι καραμέλα) 6,50 €

μΠράοΥΝΙ σοΚοΛάτά  
(σερβίρεται με παγωτό & σιρόπι σοκολάτα) 6,50 €

σοΥφΛε σοΚοΛάτά (σερβίρεται με  
παγωτό & σιρόπι σοκολάτα) 6,50 €

μΠάΚΛάΒάσ (σερβίρεται με παγωτό,  
μέλι & καρύδια) 5,50 €

φρεσΚΙεσ φράοΥΛεσ & σάΝτΙΓΥ   5,50 €

μΙΛΚσεΪΚσ 
(όλα παρασκευάζονται από παγωτό)

Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα,  
μπανάνα, καραμέλα, μπισκότο Όρεο 5,00 €

ΓράΝΙτεσ 
Φράουλα, λεμόνι ή μάνγκο 5,00 €

ΚρεΠεσ ΓΛΥΚεσ
ΛεμοΝΙ & ζάΧάρή 4,00 €

ΝοΥτεΛά  4,50 €

ΝοΥτεΛά & ΠάΓΩτο 6,00 €

με 2 μΠάΛεσ ΠάΓΩτο 5,00 €

ΝοΥτεΛά, φρεσΚΙεσ  
φράοΥΛεσ ή μΠάΝάΝά & μΠΙσΚοτο  6,00 €

ΝοΥτεΛά, φρεσΚΙεσ  
φράοΥΛεσ ή μΠάΝάΝά & ΠάΓΩτο 6,50 €

ΠάΓΩτά 
1 μΠάΛά 2,50 €

Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, μπανάνα, καραμέλα, 
Όρεο, φιστίκι, γιαούρτι με μέλι και καρύδια, σορμπέ 
λεμόνι, σορμπέ φράουλα, σορμπέ μάνγκο  

τρΙΚοΛορε  7,00 €

Παγωτό φιστίκι, μπανάνα & φράουλα, γαρνιρισμένο 
με φρέσκιες φράουλες & μπανάνες, σιρόπι 
φράουλα και σαντιγύ 

ΚερΚΥράΪΚή άΓάΠή  7,00 €

Παγωτό  σοκολάτα, μπισκότο Oreo & καραμέλα, 
γαρνιρισμένο με μπισκότο, σιρόπι σοκολάτα και 
σαντιγύ

φάΝτάσΙά  7,00 €

Σορμπέ μάνγκο, φράουλα & λεμόνι γαρνιρισμένο 
με φρέσκιες φράουλες

MΠάΝάΝά σΠεσΙάΛ  7,50 €

Παγωτό μπανάνα, φράουλα και σοκολάτα 
σερβιρισμένο με ολόκληρη φρέσκια μπανάνα & 
φρέσκιες φράουλες, σιρόπι σοκολάτας και σαντιγύ

άΓΙοσ στεφάΝοσ  7,00 €

Παγωτό σοκολάτα, βανίλια και καραμέλα 
σερβιρισμένο με φρέσκο μήλο & κανέλα, 
γαρνιρισμένο με  σαντιγύ

WAVE σΠεσΙάΛ   7,50 €

Παγωτό καραμέλα, φράουλα & γιαούρτι με μέλι και 
καρύδια και φρέσκιες φράουλες   



Αγορανομικά υπεύθυνη: Μαρία Δουμαράπη. 

Οι τιμές σμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει, εάν δεν 
 λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).

H επιχειρησή μας διαθέτει POS για συναλλαγές με κάρτες. 

Άγιος Στέφανος, Σινιές, Κέρκυρα, Ελλάδα 

+30 2663081744

+30 6944 908983

wavebar.gr

info@wavebar.gr

/agiosstefanosNEcorfu

Maria Doumarapi

/wave_bar_corfu

Αφήστε μας να κάνουμε την 
ιδιαίτερη μέρα σας αξέχαστη!

Αναλαμβάνουμε δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, 
γενεθλίων, μπάτσελορ πάρτυ, διάφορες 

συγκεντρώσεις οικογενειακές, επαγγελματικές. 

ΓΙά Νά ΚΛεΙσετε ήμερομήΝΙά: 
info@wavebar.gr  

ή τηλεφωνήστε: +306944908983
Μαρία Δουμαράπη

μΠορεΙτε Νά ΠάράΓΓεΙΛετε  
ΔΙάφορεσ τοΥρτεσ

Παρακαλώ μιλήστε με έναν από το προσωπικό. 

ΠάράΚάΛΩ  
εΝήμερΩστε μάσ  

ΓΙά τΥΧοΝ άΛΛερΓΙεσ.


