




 

 

Λικέρ με λεπτή γεύση καρπούζι.

Ιδανικό για τους λάτρεις των ποτών με γλυκιά και δροσερή γεύση. 
Το Λικεράκι Καρπούζι έχει ζωηρό ροδοκόκκινο χρώμα και γλυκιά 
γεύση καρπουζιού, σε συνδυασμό με απαλές νότες καλοκαιρινών 
φρούτων, όπως φράουλα και πεπόνι. Απολαύστε το σκέτο, με 
τριμμένο πάγο και μία φέτα λάιμ, ή δημιουργήστε δροσερά κοκτέιλ 
προσθέτοντας στη γεύση τους το απόλυτο καλοκαιρινό twist!

ΛΙΚΕΡAKI ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Liqueur with a delicate watermelon flavor.

Perfect for lovers of sweet-tasting and refreshing drinks. 
Watermelon Likeraki has a lively rose-red color and a sweet water-
melon flavor, combined with a soft tinge of summer fruits like straw-
berry and melon. Enjoy it neat, with shaved ice and a slice of lime, or 
create breezy cocktails by adding the ultimate summer twist!

LIKERAKI KARPOUZI
(WATERMELON LIQUEUR)

Alc./vol.: 17% | Available bottle sizes: 500ml - 100ml -50ml 





  

 
Λικέρ με άρωμα εξωτικής καρύδας
 
Ένα από τα αγαπημένα λικέρ των μπάρμαν σε όλο τον κόσμο από 
τα ‘70s μέχρι και σήμερα, το λικέρ καρύδας είναι διαχρονικό 
συστατικό των πιο διαδεδομένων κοκτέιλ, όπως η διάσημη Piña 
Colada. Το Λικεράκι Καρύδα είναι ιδανικό για τους λάτρεις των 
γλυκών και εξωτικών γεύσεων. Aπολαύστε το σκέτο, με τριμμένο 
πάγο, με χυμό ανανά, ή δημιουργήστε κλασικά αλλά και 
πρωτότυπα κοκτέιλ με έντονο χαρακτήρα.

ΛΙΚΕΡAKI ΚΑΡΥΔΑ

Liqueur with an exotic coconut aroma.
 
One of the most favored liqueurs among bartenders all over the 
world, from the ‘70s to today, coconut liqueur is the all-time classic 
ingredient in popular cocktails such as the famous Piña Colada. 
Coconut Likeraki is ideal for those who appreciate sweet and 
exotic flavors. Enjoy it poured over shaved ice, mixed with pine-
apple juice, or use it to create classic favorites or unique blends 
with exotic undertones.

LIKERAKI KARYDA
(COCONUT LIQUEUR)

 

Alc./vol.: 17% | Available bottle sizes: 500ml - 100ml -50ml 





  

Λικέρ κεράσι
 
Το Λικεράκι Cherry είναι η ιδανική επιλογή για τους λάτρεις 
των ποτών με γλυκόξινη γεύση. Με βαθύ κόκκινο χρώμα και 
πλούσια υφή, το λικέρ κεράσι ισορροπεί ανάμεσα στις 
γλυκόξινες νότες του κερασιού που του προσδίδουν μοναδική 
γεύση. Απολαύστε το σκέτο σε θερμοκρασία δωματίου ή σε 
παγωμένο ποτήρι με τριμμένο πάγο και μία φέτα λάιμ. Το πλέον 
ιδανικό συστατικό για το διάσιμο Singapore Sling κοκτέιλ.

ΛΙΚΕΡΑΚΙ CHERRY

Likeraki Cherry is an excellent choice for those who
have a taste for sweet-and-sour drinks. With its deep red hue 
and rich texture, this cherry liqueur balances between a dis-
creetly sweet and mildly sour flavor. Enjoy it neat at room tem-
perature, or in a frosted glass, with shaved ice and a slice of lime. 
The ideal ingredient for the famous Singapore Sling cocktail.

LIKERAKI CHERRY
(CHERRY LIQUEUR)

 

Alc./vol.: 17% | Available bottle sizes: 500ml - 100ml -50ml 





  

Alc./vol.: 17% | Available bottle sizes: 500ml - 100ml -50ml 

Λικέρ με γεύση καραμέλα βουτύρου.
 
Το Λικεράκι Καραμέλα έχει πλούσιο άρωμα βουτύρου μαζί με μία 
ζεστή, έντονη γεύση καραμέλας. Η υφή του είναι κρεμώδης, ενώ στο 
τελείωμα διακρίνεται μία απαλή πικάντικη γεύση καφέ και αμυγδάλου. 
Απολαύστε το σκέτο με πάγο και λίγους κόκκους χοντροκομμένου 
αλατιού, με τον καφέ σας ή δημιουργήστε ένα εντυπωσιακό Apple 
Caramel Martini.

ΛΙΚΕΡΑΚΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Toffee-flavored liqueur.
 
Caramel Likeraki has a rich butter aroma paired with a warm, 
strong taste of caramel. With a dense and creamy texture, this 
toffee liqueur has a discreetly spicy aftertaste of coffee and 
almond. Enjoy it ice-cold, with a few grains of coarse salt, add it 
to your coffee for extra flavor, or create an impressive Apple 
Caramel Martini.

LIKERAKI KARAMELA 
(CARAMEL LIQUEUR)





  

Όπως πολλοί το αποκαλούν, “Το Νέκταρ των Θεών".
 
To Blue Curaçao [Κουρασάο] είναι ένα ιδιαίτερο λικέρ το οποίο 
παράγεται από αποξηραμένες φλούδες του εσπεριδοειδούς λαράχα 
(laraha), μίας ποικιλίας πορτοκαλιού που καλλιεργείται στο τροπικό 
νησί Κουρασάο της Καραϊβικής. Το Blue Curaçao φημίζεται για το 
λαμπερό μπλε χρώμα του, τις έντονες νότες εσπεριδοειδών και τον 
τροπικό του χαρακτήρα. Απολαύστε το σκέτο με τριμμένο πάγο και 
μία φέτα πορτοκάλι ή δημιουργήστε πολύχρωμα κοκτέιλ όπως το
Blue Cosmopolitan.

ΛΙΚΕΡAKI BLUE CURAÇAO

Also known as "The Nectar of the Gods".
 
Blue Curaçao is a unique liqueur made from the extracts of dried 
peels of the laraha orange - a variety of citrus fruit grown on the laraha 
tree - in the tropical Caribbean island of Curaçao. Blue Curaçao is 
famous for its beaming blue color, its intense citrus highlights and its 
tropical character. Enjoy it neat, with shaved ice and a slice of orange, 
or create vibrant, colorful cocktails such as the Blue Cosmopolitan.

LIKERAKI BLUE CURAÇAO
(BLUE CURAÇAO LIQUEUR)

Alc./vol.: 17% | Available bottle sizes: 500ml - 100ml -50ml 



010077 - 010120 - 010100

010073 - 010122 - 010102

010075 - 010124 - 010104

ΓΕΥΣΗ | LIQUEUR TASTE

KΩΔΙΚΟΣ | CODE
500ml - 100ml - 50ml 

ΛΙΚΕΡΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥΖΙ | WATERMELLON

ΛΙΚΕΡΑΚΙ ΚΑΡΥΔΑ | COCONUT

ΛΙΚΕΡΑΚΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑ | CARAMEL

ΛΙΚΕΡΑΚΙ BLUE CURACAO

ΛΙΚΕΡΑΚΙ CHERRY

500 - 100 - 50

500 - 100 - 50

500 - 100 - 50

ML

500 - 100 - 50

500 - 100 - 50 010074 - 010123 - 010103

17%

17%

17%

AΛΚ.
ΒΑΘΜΟΙ
ALC.VOL.

17%

17%

TMX / ΚΙΒΩΤΙΟ
PC. / CARTON BOX
500ml - 100ml - 50ml 

12 TMX. - 70TMX. - 80TMX.

12 TMX. - 70TMX. - 80TMX.

12 TMX. - 70TMX. - 80TMX.

12 TMX. - 70TMX. - 80TMX.
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Απολαύστε υπεύθυνα / Drink Responsibly.

Για τηλεφωνικές παραγγελίες (+30) 2721 022604

12 TMX. - 70TMX. - 80TMX.

010076 - 010121 - 010101
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Mονάδα Παραγωγής & Κατάστημα Λιανικής Πώλησης: Αναγνωσταρά 35, 24100 Καλαμάτα          
Mονάδα Παραγωγής 2:  Μπιζανίου 6, 24100 Καλαμάτα                            
Αποθήκες: Συνοικία Γουλιμίδες, 24100 Καλαμάτα                

Main Store: 35 Anagnostara Str. Kalamata 24100
Branch: 6 Bizaniou Str. Kalamata 24100
Warehouse: Goulimides Kalamatas

Τ.: +30 27210 22604

info@kosteas.gr | www.kosteas.gr


