
DRINKS

HELLENIKA

خفيٍف  مزيٍج  خالِل  من  الفاِتنة  والجزيرة  اليونانية  الثقافة  هيلينيكا  ُتترِجُم 
في  التفكير  عند  أذهاِننا  إلى  يتبادُر  ما  أّول  المشروبات.  من  وطبيعّي 

المتوسط  األبيض  البحر  مطبخ  من  الصحية  المكونات  هو  اليونان. 
المشمسة.  الجزيرة  وأجواء  اليونانية  األساطير  جانب  إلى 

الذي  المشروب  هو  ما  سانتوريني  مثل  جزيرة  في  نفسك  تتخيل  عندما 
حينها؟ بشرِبِه  ترغُب 

Translating Greek island culture and the 
light-filled textures of Hellenika into a creative 
beverage concept. When we think of Greece, we 
imagine nourishing Mediterranean cuisine, Greek 
mythology, and relaxed summer island vibes. 

What would you prefer to drink when you 
imagine yourself on an island like Santorini?



ح- الحليب ومشتقاته، ج - جلوتين ، ن - نباتي 
منتجاتنا قد تحتوي على مسببات الحساسية.

نرجو إبالغنا بأي طلبات غذائية خاصة
أو فيما كنت مصاًبا بأّية حساسية. 

* يعتمد حساب السعرات الحرارية
على حصة 100 غرام أو 100 مل.

جميع األسعار المكتوبة بالريال السعودي
وتشمل 15٪ قيمة الضريبة المضافة.

D – Dairy, G – Gluten, V – Vegetarian.
Our products may contain allergens.
Please make us aware of
any special dietary requirements or any allergies.

*The calculation of calories is based on
a serving portion of 100gr or 100ml. 
All prices are listed in SAR
and are inclusive of 15% VAT.

64 سعرة حرارية  - (V) مشروب الرحيق
وليمون،  خيار  الطازج،  الكرفس  من  المكّون  الصحي  المشروب 

الصبار.  وشراب  والخزامى،  الياسمين  شاي  مع  ممزوج 

79 سعرة حرارية  -  (V) المتوسط  البحر  ليموناضة 
ملوحة  مع  والزعتر  الخزامى  من  حلو  مزيج  المميز.  الليمون  عصير 
الجميل. المتوسط  األبيض  البحر  لساحل  بك  يبحر  خفيفة.  زيتون 

90 سعرة حرارية  -  (V) الحجرية  الفاكهة  ليموناضة 
النكتارين  الخوخ،  المشمش،  الحجرية؛  بفواكهها  اليونان  تشتهر 

عصير  مشروب  في  جمعناهم  والروائح.  واأللوان  بالنكهات  المليئة 
المريمية.  أوراق  إليه  وأضفنا  الليمون 

178 سعرة حرارية  -  (V) التين والعنب  ليموناضة 
أتيكا، تين أسود مليك من منطقة  أحمر من جزيرة كريت،  عنب 

خفيف  مشروب  النكهة.  لتعزيز  المتوسط  األبيض  البحر  زعتر  مع 
اليونان. في  مثالي  بصيف  يذكرك  وفاكهي 

حرارية سعرة   202  -  (V)المشمس عصير سانتوريني 
كمثرى،  ليمون،  العسل،  كوز  شمام،  من  يتكون  وحلو  خفيف  عصير 

مدهشة.  لتجربة  الجبل  إكليل  من  القليل  إضافة  مع  أخضر.  تفاح 

DRINKS

Goddess Nectar (V) - 64 CAL

Healthy juice of fresh Celery, Cucumber and Lemon
mixed with Jasmine & Lavender Tea and Agave Syrup. 
A skin booster and with lots of vitamins, you can drink 
this all day and evening.

Mediterranean Lemonade (V) - 79 CAL  
Our Signature Lemonade! The sweet, floral and herbal
balance of Lavender and Thyme blend with subtle notes
of Olive saltiness. It will take you on an unforgettable 
journey, sailing along the beautiful Mediterranean coast.
Stone Fruit Lemonade (V) - 90 CAL

Greece is famous for its Stone Fruits. Apricots, Peaches,
Nectarines that are full of flavors, color & aromas. We mixed
them together with some Fresh Sage and made a 
Homemade Lemonade from it. Fruity, refreshing and
slightly herbal. 

Fig and Grapes Lemonade Fig and Grapes Lemonade (V) - 178 CAL  
Red Grapes from Crete Island, Royal Black Figs from
Attica Region and Mediterranean Thyme to give it some
depth. A soft, sweet & fruity lemonade that reminds you
of those perfect summer days in Greece.

Sunny Santorini Juice (V) - 202 CAL 
A soft and sweet fruity juice mix of Fresh Honey Dew
Melon, Lemon, Pear and Green Apples. The hint of
Rosemary finishes this soft juice with a surprising twist.
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Mediterranean Juices and Lemonades
Homemade with Fresh Mediterranean Botanicals 

المشروبات
والليموناضة المتوسط  البحر  عصائر 

محلًيا والمحّضرة  المتوسط  األبيض  البحر  نباتات  من  المصنوعة  والليموناضة  الطازجة  العصائر 



Resting on One's Laurels (V) - 105 CAL 

Famous because of the love story of Apollo and Daphne
is the symbolic Laurel Wreath. Gold or evergreen, the
aromatic Laurel wreath is given by the Greece to special
people. This drink is made with a homemade Laurel
Cordial, Lime Juice and Thyme & Eucalyptus Aroma.

Tears of Chios (D) - 136 CAL  
Mastiha is a resin obtained from the Mastic Tree and
been harvested since Greek antiquity. It’s also known
as “Tears of Chios” as it’s being produced on the Island
of Chios. A drink with Vanilla Infused Yogurt, Pear and
a Mastiha and Basil Ice Block. The drink changes flavor
while drinking it.

From Zakynthos Island (V) - 122 CAL

Zakynthos the flower Island of the East of Greece. The
breath-taking beauty of Zakynthos has been a big
inspiration for many Philosophers, Poets & Writers. This
drink has aromatic flavors of flowers & fennel. Very soft
and delicate.
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DRINKS
Hellenika Signature Drinks

Greek inspired drinks with a story

Legend of Apollo - 165 CAL 
Straight from Olympus, we present a king of a cocktail.
Sunripe Grapes, Greek Wildflower Honey (Greece is 
known to have some of the best honey in the world)
combined with some Spicy Ginger and Fresh Lemon
Juice. Sweet and Fruity.

45

105 سعرة حرارية  - (V) االستراحة على لوريل
كان  سواء  ودافني  أبولو  حب  قصة  بسبب  الرمزي  الغار  إكليل  اشتهر 

المميزين.  لألشخاص  اليونانيين  يهديه  الخضرة،  دائم  أو  ذهبي  اإلكليل 
والزعتر  الليمون  وعصير  الصنع  محلي  غار  من  مصنوع  المشروب  هذا 

األوكالبتوس. ورائحة 

136 سعرة حرارية  - (V) دموع خيوس
والتي  المستكة  شجرة  من  تؤخذ  صمغية  مادة  عن  عبارة  المستكة 

الشجرة   هذه  ُتعرف  كما  اليونان.  في  القديمة  العصور  منذ  ُحِصَدت 
المشروب مكّون  "دموع خيوس" حيث على جزيرة خيوس. هذا  باسم 
نكهة  تتغير  والريحان.  المستكا،  ثلج  كتلة  كمثرى،  بالڤانيليا،  زبادي  من 

الشرب.  أثناء  المشروب 

122 سعرة حرارية  - (V) من جزيرة زاكنثوس
جمال  اليونان.  شرق  في  الزهور  جزيرة  بكونها  معروفة  زاكنثوس 

والشاعرين،  الفالسفة،  من  العديد  إلهام  مصدر  كان  الخّالب  الجزيرة 
الزهور  من  عطرية  نكهات  من  يتكون  المشروب  هذا  والكّتاب. 

خفيف.  مشروب  ليكّون  والشمر 

165 سعرة حرارية  - (V)أسطورة أبولو
الناضج،  العنب  من  المكّون  أوليمبوس.  من  الكوكتيل  ملك  لك  نقدم 

والليمون  الحار  الزنجبيل  مع  وممزوج  اليونانية  البرية  الزهور  عسل 
وفاكهي. حلو  الطازج. 
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المشروبات
المميزة  هيلينيكا  مشروبات 

وراءها والقصص  اليونان  من  مستلهمة  مشروبات 

ح- الحليب ومشتقاته، ج - جلوتين ، ن - نباتي 
منتجاتنا قد تحتوي على مسببات الحساسية.

نرجو إبالغنا بأي طلبات غذائية خاصة
أو فيما كنت مصاًبا بأّية حساسية. 

* يعتمد حساب السعرات الحرارية
على حصة 100 غرام أو 100 مل.

جميع األسعار المكتوبة بالريال السعودي
وتشمل 15٪ قيمة الضريبة المضافة.

D – Dairy, G – Gluten, V – Vegetarian.
Our products may contain allergens.
Please make us aware of
any special dietary requirements or any allergies.

*The calculation of calories is based on
a serving portion of 100gr or 100ml. 
All prices are listed in SAR
and are inclusive of 15% VAT.



DRINKS
Soft Drinks 

Pepsi Regular 250ml - 93 CAL 25

Pepsi Diet 250ml - 0 CAL 25

7UP 250ml - 72 CAL 25

Mirinda Orange  250ml - 48 CAL    25

Mountain Dew 250ml - 36 CAL  25

Fever Tree Ginger Ale 200ml - 18 CAL  25

Fever Tree Lime & Yuzu Soda 200ml - 15 CAL  25

Fresh Juices 

Orange Juice - 100 CAL 30

Apple Juice - 90 CAL 30

Carrot Juice - 37 CAL 30

المشروبات

H O 
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Watermelon Juice - 13 CAL 30

Acqua Pana Natural 250ml 25

San Pellegrino 250ml 25

San Pellegrino 750ml  38

H O 

Acqua Pana Natural 750ml 38

الغازية  المشروبات 
93 سعرة حرارية 250 مل -  بيبسي عادي 

0 سعرة حرارية 250 مل -  بيبسي دايت 

72 سعرة حرارية 250 مل -  سيفين أب 

48 سعرة حرارية 250 مل -  ميراندا برتقال 

36 سعرة حرارية 250 مل -  ماونتين ديو 

18 سعرة حرارية 200 مل -  مشروب الزنجبيل من فيفر تري 

15 سعرة حرارية 200 مل -  صودا الليمون واليوزو من فيفر تري 

الطازجة  المشروبات 
100 سعرة حرارية  - عصير برتقال 

90 سعرة حرارية  - عصير تفاح 

37 سعرة حرارية عصير جزر - 

13 سعرة حرارية  - عصير بطيخ 

الماء
250 مل  بانا  مياه أكوا 

750 مل  بانا  مياه أكوا 

مل   250 غازية  بيليغرينو  سان  مياه 

مل   750 غازية  بيليغرينو  سان  مياه 

ح- الحليب ومشتقاته، ج - جلوتين ، ن - نباتي 
منتجاتنا قد تحتوي على مسببات الحساسية.

نرجو إبالغنا بأي طلبات غذائية خاصة
أو فيما كنت مصاًبا بأّية حساسية. 

* يعتمد حساب السعرات الحرارية
على حصة 100 غرام أو 100 مل.

جميع األسعار المكتوبة بالريال السعودي
وتشمل 15٪ قيمة الضريبة المضافة.

D – Dairy, G – Gluten, V – Vegetarian.
Our products may contain allergens.
Please make us aware of
any special dietary requirements or any allergies.

*The calculation of calories is based on
a serving portion of 100gr or 100ml. 
All prices are listed in SAR
and are inclusive of 15% VAT.


