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Με αγάπη για την παράδοση και τα ελληνικά προϊόντα, κάθε  
μπουκάλι κρύβει μέσα του και μια ελληνική συνταγή εκτελεσμένη α 
πό ατόφια πρώτη ύλη. 
Πρόκειται για μια αυστηρά φυσική σχέση αγάπης και γνώσης, έτοιμη 
να την πιείς στο ποτήρι. Όλα τα αρώματα και οι γεύσεις της ελληνικής 
γης ζωντανεύουν ανοίγοντας απλά το καπάκι. Φρούτα, αιθέρια 
έλαια και βότανα σε πλημμυρίζουν και σε καθοδηγούν σε ένα ταξίδι 
αισθήσεων, που θα ξεδιπλώσει τις πιο έντονες θύμησές σου.

Πέντε διαφορετικά spirits με προσοχή στη λεπτομέρεια σε ένα 
γυάλινο μπουκάλι 200ml (δύο μερίδες/μπουκάλι) στοχεύουν να 
αποτελέσουν την πρώτη επιλογή σε μια ιδιαίτερη στιγμή στο σπίτι, σε 
ένα house party με φίλους ή σε social events.

With love for tradition and Greek products, each bottle hides a Greek 
recipe made from genuine raw materials. It is a strictly natural relation-
ship of love and knowledge, ready to drink in a glass. All the aromas 
and flavors of the Greek land come to life, simply by opening the lid. 
Fruits, essential oils and herbs overwhelm you and guide you on a 
journey of senses, which unlocks your most vivid memories.

Five different cocktails with attention to detail.  The packaging is 
made in a 200ml glass bottle (two servings / bottle), that aims to be 
the new fashion and the first choice at a special moment at home, at a 
house party with friends or at social events.
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Για να παρασυρθείς στο ταξίδι 
δύο κινήσεις αρκούν. 

Ανοίγεις το καπάκι και σερβίρεις σε ποτήρι με πάγο.

Two simple moves are enough 
to get you carried away on this trip, 

just open the lid and serve in a glass with ice.
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Blind Pirate
 cocktail

Ρούμι με εκχυλίσματα ελληνικών πορτοκαλιών, 
lime και πικραμύγδαλου, με νότες από βανίλιες 
και μπαχαρικά.

Rum with greek oranges extracts, lime and  
bitter almond with vanilla and spices notes. 

Πως να σερβίρετε το Cocktail
O1. Ανακινήστε πριν τη χρήση
O2. Ανοίξτε το καπάκι 
O3. Σερβίρετε σε ένα Old-fashioned ποτήρι με πάγο 
O4. Γαρνίρεται με μια φλούδα Lime
O5. Απολαύστε υπεύθυνα

How to serve the Cocktail
O1. Shake before use
O2. Open the cap 
O3. Serve in an Old-fashioned glass with ice 
O4. Garnish with an lime peel
O5. Drink responsibly

B

S O U T H  V I L L A G E      VEE VEE

01 200ml. / 22%Vol.

S p i c e d  R u m  B a s e d  C o c k t a i l 



 the

Bitter Sweet
 cocktail

Γλυκόπικρη γεύση, με νότες από σοκολάτα 
μπαχαρικά και την φρεσκάδα του πεπονιού.

Bitter sweet with chocolate and herbs notes 
along with freshness of a melon.

Πως να σερβίρετε το Cocktail
O1. Ανακινήστε πριν τη χρήση
O2. Ανοίξτε το καπάκι 
O3. Σερβίρετε σε ένα Old-fashioned ποτήρι με πάγο 
O4. Γαρνίρεται με μια φλούδα πορτοκάλι 
O5. Απολαύστε υπεύθυνα 

How to serve the Cocktail
O1. Shake before use
O2. Open the cap 
O3. Serve in an Old-fashioned glass with ice 
O4. Garnish with an orange peel
O5. Drink responsibly

S O U T H  V I L L A G E      VEE VEE
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200ml. / 22%Vol.

G i n  B a s e d  C o c k t a i l 



 the

Double Punch
 cocktail

Μαστίχα συνδυασμένη με ελληνικά φρούτα 
του δάσους, σοκολάτα και ελληνικό bitter.

Mastic combined with greek fruits of the forest, 
chocolate and bitter. 

Πως να σερβίρετε το Cocktail
O1. Ανακινήστε πριν τη χρήση
O2. Ανοίξτε το καπάκι 
O3. Σερβίρετε σε ένα Old-fashioned ποτήρι με πάγο 
O4. Γαρνίρεται με μια φλούδα λεμόνι 
O5. Aπολαύστε υπεύθυνα

How to serve the Cocktail
O1. Shake before use
O2. Open the cap 
O3. Serve in an Old-fashioned glass with ice 
O4. Garnish with an lemon peel
O5. Drink responsibly

S O U T H  V I L L A G E      VEE VEE

03

D

200ml. / 18%Vol.

M a s t i c  B a s e d  C o c k t a i l 



 the

Med Smash
 cocktail

Γλυκόξινη γεύση, σε συνδυασμό με φρέσκες  
εκχυλισμένες φράουλες, lime  και την φρεσκάδα 
των βοτάνων της Μεσογείου.

Sweet and sour combined with freshly extracted  
strawberries, lime and fresh mediterranean herbs..

Πως να σερβίρετε το Cocktail
O1. Ανακινήστε πριν τη χρήση
O2. Ανοίξτε το καπάκι 
O3. Σερβίρετε σε ένα Old-fashioned ποτήρι με πάγο 
O4. Γαρνίρεται με μια φλούδα λεμόνι 
O5. Aπολαύστε υπεύθυνα

How to serve the Cocktail
O1. Shake before use
O2. Open the cap 
O3. Serve in an Old-fashioned glass with ice 
O4. Garnish with an lemon peel
O5. Drink responsibly

S O U T H  V I L L A G E      VEE VEE

04 200ml. / 18%Vol.

G i n  B a s e d  C o c k t a i l
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 the

Luna Park
 cocktail

Συνδυασμός αναμνήσεων από μαλλί της γριάς,  
λικέρ βερίκοκο, vodka και lime.

Combination of Cotton candy memories, apricot  
liqueur, vodka and lime.

Πως να σερβίρετε το Cocktail
O1. Ανακινήστε πριν τη χρήση
O2. Ανοίξτε το καπάκι 
O3. Σερβίρετε σε ένα Old-fashioned ποτήρι με πάγο 
O4. Γαρνίρεται με ένα φύλλο δυόσμο και ένα Lime 
O5. Απολαύστε υπεύθυνα 

How to serve the Cocktail
O1. Shake before use
O2. Open the cap 
O3. Serve in an Old-fashioned glass with ice 
O4. Garnish with a mint leaf and a slice of lime
O5. Drink responsibly

S O U T H  V I L L A G E      VEE VEE

05 200ml. / 18%Vol.

V o d k a  B a s e d  C o c k t a i l
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Οι πιο πετυχημένες ιστορίες ξεκινάνε από μικρές ιδέες, πάθος 
και αγάπη. Το South Village VeeVee Project είναι μια από αυτές 
τις ιστορίες. Απόσταγμα της ομάδας Vogatsikou 3, η οποία 
διακρίνεται στο χώρο της εστίασης και στην τέχνη του cocktail, 
φιλτράρεται από την διακεκριμένη και πολυβραβευμένη ποτοποιία, 
Myromeni Vatos, για να σερβίρει μια αυθεντική εμπειρία house  
drinking. Η συνεργασία αυτή γεννά το VeeVee Project, ενώ το  
«South Village» προκύπτει από την γεωγραφική θέση της Ελλάδας, 
τον τόπο-κλειδί στην ιστορία μας, στον χάρτη της Ευρώπης. 
Το South Village αντιπροσωπεύει την premium εμπειρία cocktail
από ελληνικά προϊόντα που θέλεις να απολαμβάνεις όπου και αν 
βρίσκεσαι.

The most successful stories start with small ideas, passion and love. 
South Village VeeVee Project is one of those stories. Distillation  
of Vogatsikou 3 team, which is distinguished in the field of bar- 
restaurant service and cocktail art, is filtered by the prestigious and 
award-winning distillery, Myromeni Vatos, to serve an authentic house 
drinking experience. This collaboration gives birth to VeeVee Project, 
while “South Village” arises from the geographical location of Greece, 
the key place in our history, on the map of Europe.
South Village represents the premium cocktail experience of Greek 
products, which you will want to enjoy wherever you are.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

Μυρωμένη Βάτος
www.veevee.gr
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