
Στην Casa Herradura, εκεί που οι θρύλοι 
& οι μυθικές ιστορίες μπλέκονται με την 
πραγματικότητα, «ζωντανεύει» το πνεύμα 
του Μεξικό, η ultra-premium τεκίλα 
Herradura. Η διαδικασία παρασκευής 

παραμένει απαράλλαχτη εδώ και 150 χρόνια περίπου, 
από όταν δηλαδή ο δημιουργός της, Aurelio Lopez, 
ανακάλυψε κατά τύχη στη «χασιέντα» του ένα πέταλο 
αλόγου (herradura στα Ισπανικά), σύμβολο καλής 
τύχης. Ο Aurelio αποφάσισε να κατασκευάσει το 
αποστακτήριο του και να δώσει στην ήδη φημισμένη 
του τεκίλα το όνομα Herradura.
 
Η τεκίλα Herradura παρασκευάζεται από 100% μπλε 
αγαύη, της οποίας η συγκομιδή γίνεται με το χέρι. Στη 
συνέχεια η αγαύη ψήνεται για 26 ώρες σε φούρνους 
από πηλό, ενώ η ζύμωση γίνεται αποκλειστικά με 
φυσική μαγιά που αποδίδεται από τα φυτά αγαύης και 
τα οπωροφόρα δέντρα που μεγαλώνουν στην Casa 
Herradura, δίνοντας στην τεκίλα τη χαρακτηριστική, 
απαλή γεύση βανίλιας & βουτύρου, με την πικάντικη 
επίγευση.

Ανάλογα με τη διάρκεια της παλαίωσης, υπάρχουν τρεις 
τύποι τεκίλας Herradura. Η Silver που έχει ωριμάσει για 
45. Πίσω από την παρασκευή της τεκίλας Herradura 
κρύβονται οι Jimadors, οι άνδρες εκείνοι που με 
αγάπη και αφοσίωση καλλιεργούν την αγαύη, με 

ένα μόνο εργαλείο, το 
“coa”. Πρόκειται για 
μια στρογγυλή λεπίδα, 
που επιτρέπει στους 
jimadors να εξάγουν 
την καρδιά της αγαύης 
(pina) από την οποία 
παράγεται η τεκίλα. 
Συχνά, οι Jimadors 
τραυματίζονται από τα 
αγκάθια του φυτού για 
αυτό και πρόκειται για 
μια επίπονη αλλά εξαιρετικά τιμητική ευθύνη.

Η ιστορία της Herradura είναι μια ιστορία 
οικογενειακής κληρονομιάς & πίστης στην παράδοση, 
που τη γεύεσαι σε κάθε της σταγόνα. H τεκίλα 
Herradura, πέρα από το εθνικό ποτό του Μεξικό, 
αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής & κοινωνικής 
ύφανσης της χώρας. Ενώνει το παλιό με το νέο, 
διατηρώντας και εκφράζοντας παράλληλα το πάθος 
και την αυθεντικότητα του λατινικού ταπεραμέντου. 

Ανακάλυψε περισσότερα στο www.herradura.com 
και πάρε έμπνευση, απολαμβάνοντας γουλιά-γουλιά 
τεκίλα Herradura! 

Enjoy 100% Responsible.

Με βάση 100% μπλε αγαύη, η τεκίλα el Jimador
αποτελεί την ατόφια έκφραση του μεξικάνικου πνεύματος. 
Τιμώντας τους jimadors, τους άνδρες που φροντίζουν
με μεγάλη αγάπη και υπερηφάνεια την καλλιέργεια του 
σπάνιου αυτού φυτού, η ανανεωμένη el Jimador φιάλη
είναι αφιερωμένη στις ξεχωριστές αυτές προσωπικότητες. 
Με ένα δυναμικό ανάγλυφο που απεικονίζει τον εμβληματικό 
jimador και μικρές αλλαγές στο μέγεθος, το σχήμα και την 
ετικέτα του μπουκαλιού της, η νέα φιάλη διαθέτει μίνιμαλ 
αισθητική και αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα και τον 
premium χαρακτήρα του μοναδικού αυτού ποτού.

el Jimador Reposado
H Νο1 τεκίλα με 100% αγαύη σε πωλήσεις στο Μεξικό. 
Παλαιωμένη για δύο μήνες σε αμερικάνικο δρύινο βαρέλι, 
η Reposado ή αλλιώς «η ξεκούραστη», ξεχωρίζει για το χρυσαφένιο 
χρώμα και την ώριμη, πλούσια, γεμάτη πικάντικες νότες, γεύση της. 
Απαλή αλλά, ταυτόχρονα, έντονη και πληθωρική, η reposado
πίνεται σκέτη, γουλιά-γουλιά, ή ως βάση σε απολαυστικά cocktail.

Silver/Blanco
Διάφανη, μη παλαιωμένη τεκίλα από 100% αγαύη, με γλυκιά γεύση 
κίτρου και απαλή, ζεστή επίγευση. Με έντονη, «ζωηρή» προσωπικότητα, 
η silver ή blanco el Jimador αποτελεί εξαιρετική βάση για δημιουργικά 
cocktail με νεανικό χαρακτήρα και μεξικάνικο πάθος!

Τα συστατικά μιας πετυχημένης νύχτας 
είναι τελικά απλά. Μοναδικές στιγμές #mexology, 
με καλή παρέα και ένα ποτό που ξεχειλίζει πάθος, 
όπως η τεκίλα el Jimador!

Για περισσότερο μεξικάνικο πνεύμα, μπείτε στο site 
www.eljimador.com ή ακολουθήστε την el Jimador:

@Herradurateq @Herradurateq

Τεκίλα el Jimador

@eljimadortequila 

@jimieeljimador

@HerraduraTequila

Λίγα λόγια για την τεκίλα Herradura
H ultra premium τεκίλα του οίκου Casa Herradura. Μια μοναδική εμπειρία για τις αισθήσεις. Γεννήθηκε το 1870
και έχει αποσπάσει αναρίθμητα μετάλλια σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις. Είναι από 100% αγαύη, παλαιωμένη, 
χειροποίητη και παράγεται ακόμα με τις  παραδοσιακές μεθόδους όπως τότε.

Η γνήσια έκφραση του μεξικάνικου 
πνεύματος, σε ανανεωμένη φιάλη
με μίνιμαλ αισθητική.



Μαργαρίτα - Margarita
Λεμόνι, Φράουλα, Μάνγκο, Καρπούζι, Passion Fruit και καρύδα. 
Lemon, Strawberry, Mango, Watermelon, Passion fruit or coconut. 

Ποτήρι / Glass 220ml € 7,00
Κανάτα / Pitcher 1 Λίτρο / 1 Liter    € 26,50
Tommy’s Ποτήρι / Glass 220ml  € 8,00

Μπύρες - Beers 
Konig Ludwig Weissbier 500ml    € 8,00
Corona 330ml   € 6,50
Magnus Ελληνική, 500 ml  € 5,00
Amstel 330 ml € 3,50
Heineken 330ml  € 4,20
Warsteiner Ποτήρι / Draft 400ml € 5,00

Σανγκρία - Sangria προέλευση Ισπανία και είδος Don Simon  

Ποτήρι/Glass 200ml € 2,20
Κανάτα/Pitcher 1Λίτρο - 1 Liter     € 11,00

Κρασί - Wine
Ποτήρι (λευκό/ερυθρό / Glass (white - red) 200ml   € 2,00
Κανάτα (λευκό/ερυθρό) / Pitcher (white - red) 1Λίτρο - 1 Liter  € 8,80
λευκό κρασί: προέλευση Ορεινής Κορινθίας, ποικιλία Ροδίτη.

ερυθρό κρασί: προέλευση Νεμέας, ποικιλία Αγιωργίτικο με Ροδίτη.

Αναψυκτικά - Soft Drinks 
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Fanta 250ml € 2,50
Schweppes Σόδα - Schweppes Soda Water 250ml € 1,70
Perrier 330ml   € 4,70
Σουρωτή - Sparkling Water 250ml € 2,20
ΑΥΡΑ Φυσικό Μεταλλικό Νερό - AVRA Natural Mineral Water  (1Λίτρο - 1 Liter)        € 2,40

Ποτά - Spirits    € 7,50
Special Label € 9,50

Σφhνάκια - Shots 
Tequila 25 ml € 3,00
Margarita 25 ml   € 1,50

Καφέδες - Coffees 
Φραπέ - Frappe    € 2,50
Cappuccino     € 3,20
Cappuccino Freddo   € 3,20
Espresso    € 2,20

Our DrinksMargarita
45 ml el jimador tequila
150 ml triple sec
90 ml sour mix

In a shaker filled with ice, add 
ingredients and shake to mix. 
pour into margarita glass 
rimmed with salt (optional). 
garnish with a lime wedge.


