
ΟΡΕΚΤΙΚΑ-STARTERS

Μπρουσκέτα από χωριάτικο ψωμί με φρέσκα τοματίνια, πέστο 
βασιλικού, ελαιόλαδο & ρίγανη

Bruschetta with farmhouse type of bread, cherry 
tomatoes, basil pesto, olive oil & oregano 

6.00€

Φέτα σαγανάκι σε κρούστα, με θυμαρίσιο μέλι 
& καβουρδισμένο σουσάμι

Sesame crusted baked feta cheese with honey
7.50€

Παναρισμένα μπαστουνάκια μοτσαρέλας με sweet chili sauce
Golden fried mozzarella sticks with sweet chili sauce

9.00€

Μανιτάρια πλευρώτους με παρμεζάνα, φρέσκα ελληνικά μυρωδικά & 
καραμελωμένο βαλσάμικο

Crispy bottomed oyster mushrooms, with parmesan, Greek herbs mix & 
caramelized balsamic vinaigrette 

10€

Καρπάτσιο καπνιστού σολομού γαρνιρισμένο με λαχανικά
 & τριλογία πιπεριών

Salmon carpaccio topped with vegetables, 
seasoned with fresh pepper mix

11.50€

Μοτσαρέλα Buratta με τοματίνια, φρέσκο βασιλικό & γεύσεις 
μαρμελάδας

Creamy Buratta with cherry tomatoes, 
fresh basil leaves & jam flavors

8€

Γαρίδες Μεσογείου αρωματισμένες με ούζο, ροζ πιπέρι, άνηθο & 
σάλτσα μοσχολέμονο

Ouzo flavored grilled shrimps, pink pepper, 
dill & lime sauce 

12€

Τυλιχτό μακαρόνι πατάτας με γαρίδα & γλυκιά πάπρικα
Shrimp rolled in a crispy potato roll net  with sweet paprika

11€

Spring rolls λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα & καυτερές πιπεριές 
Vegetable spring rolls with sweet-sour sauce & chili pepper 

9€

Τραγανή παραδοσιακή πίτα ημέρας 
Crunchy homemade pie

7€



ΣΑΛΑΤΕΣ-SALADS

Σαλάτα Ελληνική
 Κρητικά παξιμάδια, φέτα Κεφαλληνίας
 & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Μάνης

Greek Salad
Cretan rusks, Cephalonian feta 

& extra virgin olive oil from Mani region
10€

Σαλάτα Iceberg
Μαρούλι iceberg, ραντίτσιο, καρότο, τοματίνια, κρουτόν, 

φύλλα παρμεζάνας & vinaigrette μουστάρδας
Iceberg Salad

Lettuce, iceberg, radicchio, cherry tomatoes, parmesan flakes, 
croutons & mustard vinaigrette

8.50€

Σαλάτα Κινόα
 Αβοκάντο, τζίντζερ, πολύχρωμες πιπεριές, ξύσμα 
μοσχολέμονου, φρέσκος δυόσμος & ελαιόλαδο

Quinoa Salad
Avocado, ginger, tri colored bell peppers, lime shavings, fresh 

spearmint leave & olive oil
9.50€

Σαλάτα Κοτόπουλο
Δροσερά φύλλα μαρουλιού, τοματίνια, κρουτόν & σάλτσα 

παρμεζάνας από μαγιονέζα & μηλόξυδο
Chicken Salad

Green lettuce leaves, cherry tomatoes, croutons, parmesan 
vinaigrette with mayonnaise

11€

Σαλάτα Σπανάκι
Ανάμεικτη σαλάτα από φύλλα ρόκας & σπανάκι, καπνιστός 

σολομός, αρωματισμένες γαρίδες με ούζο, αβοκάντο & πέρλες 
εσπεριδοειδών
Spinach Salad

Mix rocket & spinach leaves, smoked salmon, ouzo flavored 
shrimps, avocado & citrus flavored pearls

15€



ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ
PASTA & RISOTTO

Κριθαρότο Λαχανικών
 Φρέσκο βούτυρο, λαχανικά εποχής & παρμεζάνα

Vegetable Οrzo Risotto
Fresh butter, seasonal vegetables 

& parmesan flakes 
11€

Πέννες με Kοτόπουλο
Φρέσκο τυρί Δομοκού & πολύχρωμες πιπεριές

Chicken Penne
Fresh cheese from Domokos region 

& tri-colored bell peppers
13€

Ριζότο Mανιταριών
Παρμεζάνα & λάδι λευκής τρούφας από την Θράκη

Mushroom Risotto
Parmesan & white truffle oil from region of Thrace

12.50€

Λιγκουίνι Θαλασσινών
Φρέσκια σάλτσα ντομάτας, ελληνικά μυρωδικά & δυόσμο

Seafood Linguine
Fresh tomato sauce, 

Greek herbs mix & spearmint
15€

Ραβιόλι Αστακού
Γεμιστό με αστακό, δεντρολίβανο σε ελαφριά μπισκ αστακού 

& φρέσκο βασιλικό
Lobster Ravioli

Lobster filling, light lobster bisque 
& fresh basil leaves

20€



Mοσχαρίσιο Μπιφτέκι
100% μοσχαρίσιος κιμάς, καραμελωμένα κρεμμύδια, μπέικον, 

ντομάτα, μαρούλι, Τσένταρ & σάλτσα  μπάρμπεκιου
(συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές και μυρωδικά)

Beef Burger
100% beef burger, caramelized onions, bacon, 

tomato, lettuce, cheddar & bbq sauce,
 (served with French fries)

12€

Φιλέτο Μόσχου
Μοσχαρίσιο φιλέτο 280γρ. με φρέσκα μανιτάρια πλευρώτους  

& σάλτσα μπεαρνέζ    
(συνοδεύεται με ρύζι ή πατάτες τηγανιτές ή σοτέ λαχανικά)

Beef Fillet
Roast beef tenderloin 280gr. with crispy bottomed oyster 

mushrooms & béarnaise sauce
(served with French fries & sautéed vegetables)

22€

Rib-Eye
Steak αρωματισμένο με φρέσκια ρίγανη, συνοδεύεται από 

ψητά λαχανικά σχάρας & pepper sauce
Rib-Eye

Steak scented with fresh oregano served
with grilled vegetables & pepper sauce

20€

 
Χοιρινά Φιλετάκια

Τρυφερά φιλετάκια, μαριναρισμένα με 
λεμόνι & φρέσκο δεντρολίβανο, 

πατάτες baby αρωματισμένες με βούτυρο 
& Jack Daniels sauce

Pork Fillets
Pork tenderloin marinated in lemon rosemary mix, buttered 

flavored baby potatoes & Jack Daniels sauce
16€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
MAIN COURSES



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
MAIN COURSES 

Φιλέτο Κοτόπουλου
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, αρωματισμένο με φρέσκο θυμάρι,  

συνοδεύεται με ρύζι μπασμάτι & λαδολέμονο 
Chicken Fillet

Thyme flavored grilled chicken served 
with basmati rice & oil-lemon sauce

13€

Φιλέτο Σολομού
Φιλέτο σολομού με τζίντζερ & μοσχολέμονο, 

συνοδεύεται με σοτέ σπαράγγια & κρεμά λεμονιού
Salmon Fillet

Salmon with ginger & lime, served 
with sautéed asparagus & lemon mousse

18€

Φιλέτο Λαβράκι
Λαβράκι με πολύχρωμες φακές Θεσσαλίας 

& σάλτσα λαδολέμονο
Sea Βass Fillet

 Grilled sea bass served with colored lentils 
& oil-lemon sauce

19.50€

Παραδοσιακό πιάτο ημέρας 
 Day Specialty

 8€



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
GREEK DELICACIES

Λουκουμάδες με θυμαρίσιο μελί & καρύδια
Honey cinnamon & walnuts custard rings

5€

Κορμός Σοκολάτας
Chocolate marble cake

4€

Γαλακτομπούρεκο
Creamy semolina custard pie

5.50€

Φρουτοσαλάτα
Fruit salad

4€

Διάφορες γεύσεις παγωτού
Flavored ice cream

2.50€

********
ΔΙΕΘΝΗ / ALL TIME CLASSICS

Lemon pie
6€

Chocolate Soufflé
6€

Mille-Feuille
6€

Crème Brule
6€



• Αν πάσχετε απο κάποια αλλεργία παρακαλώ  

  ενημερώστε μας.

• If you have any kind of allergy please let us know.

Στα τηγανητά χρησιμοποιούμε καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο.

Στις σαλάτες και τα μαγειρευτά χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο.

Η φέτα είναι Ελληνική.

Αγορανομικός Υπεύθυνος:  Γεώργιος Ναβροζίδης

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται:

Φ.Π.Α., Δημοτικά Τέλη 0,5%, Ποσοστό Σερβιτόρων 10% 

και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

We use com-oil or sunflower oil for all fried foods.

Olive oil is used for salads and cooked foods.

Feta cheese is Greek.

Surety:  Georgios Navrozidis

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θέση 

δίπλα στην έξοδο, για διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

For any claims we keep special forms in a separate box next to the exit.


