
ΣΑΛΑΤΕΣ-SALADS

Σαλάτα Ελληνική
Με φέτα Κεφαλληνίας, τοματίνια, πολύχρωμες πιπεριές, κρεμμύδι, 

αγγούρι, ελιές, κάπαρη και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Greek Salad

With Kefallonias feta cheese, cherry tomatoes, multi-colored peppers, 
onion, cucumber, olives, caper and extra virgin olive oil

11.00€

Πράσινα φασολάκια
Με φέτα, μάραθο, ελιές καλαμών, κρεμμύδι και βινεγκρέτ λεμονιού

Fresh green beans
With feta, fennel, kalamata olives, onion and lemon vinaigrette

13.00€

Σαλάτα Κινόα
Αβοκάντο, τζίντζερ, πολύχρωμες πιπεριές, 

Ξύσμα μοσχολέμονου, φρέσκος δυόσμος & λαδολέμονο
Quinoa Salad

Avocado, ginger, multi-colored peppers, lime zest,
fresh spearmint & lemon olive oil

11.00€

Σαλάτα Κοτόπουλο
Δροσερά φύλλα iceberg, τοματίνια, τραγανά κρουτόν και σος 

παρμεζάνας με μαγιονέζα & λευκό ξίδι
Chicken Salad

Green fresh iceberg leaves, cherry tomatoes, crispy croutons,
& parmesan sauce with mayonnaise and white vinegar  

15.00€

Σαλάτα Riviera
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με καπνιστό σολομό, αρωματισμένες 

γαρίδες με ούζο, αβοκάντο & πέρλες εσπεριδοειδών
Riviera Salad

Mixed green salad with smoked salmon, ouzo flavored shrimps, 
Avocado & citrus flavored pearls

17.00€



ΟΡΕΚΤΙΚΑ-STARTERS

Μπρουσκέτες
Xωριάτικο ψωμί με τοματίνια, πέστο βασιλικού & παρμεζάνα

Bruschetta
Sourdough bread, cherry tomatoes, basil pesto & parmesan

7.00€

Προσούτο πάρμας με πεπόνι
Λεπτές φέτες προσούτο με πεπόνι και βασιλικό

Prosciutto parma with melon
Slices of prosciutto with melon and fresh basil

8.00€

Μπαστουνάκια μοτσαρέλας
Παναρισμένα με πέστο βασιλικού ή γλυκόξινη σάλτσα 

Mozzarella sticks
Golden fried with basil pesto or sweet & sour sauce

12.00€

Μανιτάρια πλευρώτους
Με πολύχρωμα τοματίνια κονφί, φρέσκα ελληνικά μυρωδικά,

Παρμεζάνα & καραμελώμενο βαλσάμικο
Oyster mushrooms (pleurotus)

Grilled with multi-colored cherry tomatoes confit, Greek herbs,
Parmesan & caramelized balsamic vinaigrette 

11.00€

Καπνιστός σολομός
Mε λαχανικά αρωματισμένα με ούζο, 

Φύτρες σκόρδου & φρέσκο τριμμένο πιπέρι
Smoked salmon

Topped with ouzo flavored vegetables, 
garlic sprouts & seasoned with fresh pepper mix

14.00€



ΟΡΕΚΤΙΚΑ-STARTERS

Vitello Τonnato
Ταλιάτα από μοσχαρίσιο φιλέτο με sashimi κόκκινου τόνου,

Αρωματική μαγιονέζα τρούφας και τραγανή κάπαρη
VitelloΤonnato

Beef tagliata with red tuna sashimi, truffle mayonnaise and crispy caper 
25.00€

Μοτσαρέλα Buratta
Mε τοματίνια, λάδι βασιλικού & μαρμελάδα 

Mozzarella Buratta
With cherry tomatoes, basil oil & jam

12.00€

Γαρίδες με Ούζο
Mε λιαστή τομάτα, άγρια ρόκα, πιπεριές τουρσί, φρέσκο πιπέρι, 

Άνηθο & σάλτσα μοσχολέμονο
Ouzo flavored Shrimps

With sundried tomatoes, wild rocket, pickled peppers, fresh pepper, 
Dill & lime sauce

14.00€

Spring Rolls
Λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα & καυτερές πιπεριές

Spring Rolls
With vegetables, sweet-sour sauce & chili peppers

12.00€

Βραχάκια παρμεζάνας 
Με αρωματισμένο μέλι από λάδι λευκής τρούφας

Parmesan cheese rocks
With honey scented with a powerful white truffle aroma

11.00€



ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ / PASTA & RISOTTO
Σπαγγέτι Ναπολιτέν

Mε φρέσκια σάλτσα ντομάτας & παρμεζάνα
Spaghetti Napoli

Fresh tomato sauce & parmesan
11.00€

Καρμπονάρα με σπαγγέτι alla chitarra
Tραγανό μπέικον, αβγό, παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Carbonara with spaghetti allachitarra
Crispy bacon, egg, parmesan and freshly ground pepper

13.00€

Κριθαρότο Λαχανικών
Με φρέσκα λαχανικά εποχής, βούτυρο & παρμεζάνα 

Vegetable Orzo Risotto
Seasonal fresh vegetables, butter & parmesan flakes

11.00€

Ριζότο Μανιταριών
Ποικιλία μανιταριών, βούτυρο, παρμεζάνα & λάδι λευκής τρούφας

Mushroom Risotto
Variety of mushrooms, butter, parmesan & white truffle oil 

13.00€

Ριζότο Athenian Riviera
Πέστο αβοκάντο,φρέσκος κόλιανδρος, lime, βασιλικός,

Βούτυρο και τριμμένη παρμεζάνα
Athenian Riviera Risotto

Αvocado pesto, fresh coriander, lime, basil, butter and parmesan
16.00€

Παπαρδέλες με Κοτόπουλο
Φρέσκο τυρί Δομοκού & πολύχρωμες πιπεριές

Chicken Pappardelle
Fresh cheese from Domokos region & multi-colored bell peppers

15.00€

Φρέσκα ζυμαρικά strozzapreti
Με σάλτσα πέστο και καβουρδισμένο κουκουνάρι

Fresh strozzapreti pasta
With basil pesto and roasted pine nuts

15.00€

Νιόκι ραγού μανιταριών
Σε ελαφριά σάλτσα ντομάτας, με βούτυρο και παρμεζάνα

Mushroom Gnocchi Ragu
Fresh tomato sauce, butter, and parmesan flakes

15.00€

Ραβιόλι Αστακού
Με δενδρολίβανο σε ελαφριά μπισκ αστακού & φρέσκο βασιλικό

Lobster Ravioli
Rosemary, light lobster bisque & fresh basil leaves

21.00€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ 
MAIN COURSES 

Παραδοσιακό πιάτο Ημέρας/ Day Specialty
9.00€

Beef Burger
100% μοσχαρίσιος κιμάς, καραμελωμένα κρεμμύδια, μπέικον, ντομάτα, 

μαρούλι, τσένταρ & σάλτσα μπάρμπεκιου
(συνοδεύεται με πατάτες κυδωνάτες με μυρωδικά)

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

Cheddar & BBQ sauce
(Served with potato wedges)

15.00€

Σνίτσελ Χοιρινό
Με πουρέ πατάτας & σάλτσα μουστάρδας

Pork schnitzel
With mashed potatoes & mustard sauce

15.00€

Φιλέτο Μόσχου
Μοσχαρίσιο φιλέτο με φρέσκα μανιτάρια πλευρώτους & σάλτσα 

μπεαρνέζ
(συνοδεύεται με ρύζι ή πατάτες κυδωνάτες ή λαχανικά σχάρας)

Beef Fillet
Roast beef tenderloin with crispy bottomed oyster mushrooms 

& béarnaise sauce
(Served with basmati rice or potatowedges or grilled vegetables)

37.00€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
MAIN COURSES 

Χοιρινά Φιλετάκια
Τρυφερά φιλετάκια με φρέσκο δενδρολίβανο, 

Πατάτες baby αρωματισμένες με βούτυρο & Jack Daniels sauce
Pork Fillets

Pork tenderloin with fresh rosemary, butter-flavored baby potatoes 
& Jack Daniels sauce

17.00€

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)

15.00€

Φιλέτο Σολομού
Φιλέτο σολομού με τζίντζερ, μοσχολέμονο

(συνοδεύεται με πατάτες baby, σοτέ σπαράγγια& κρέμα λεμονιού)
Salmon Fillet

Salmon with ginger & lime
(Served with baby potatoes, sautéed asparagus & lemon mousse)

25.00€

Φιλέτο Λαβράκι
Λαβράκι με πολύχρωμες φακές Θεσσαλίας & σάλτσα λαδολέμονο

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

23.00€



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
GREEK DELICACIES

Επιδόρπια - Desserts

Churros με θυμαρίσιο μέλι και καρύδια
Churros with thyme-honey and walnuts

7.00€

Κορμός Σοκολάτας
Chocolate marble cake

6.00€

Γαλακτομπούρεκο
Creamy semolina custard pie

8.00€

Διάφορες γεύσεις παγωτού (δύο μπάλες)
Flavored ice cream (two scoops)

6.00€

Φρουτοσαλάτα
Fruit Salad

5.00€

Διεθνή Γλυκά - All time Classics

Lemon pie
8.00€

Chocolate Soufflé
9.00€

Mille-Feuille
8.00€

Crème Brule
8.00€

Φρεσκοψημένη Βάφλα
Υλικά επιλογής σας

Πραλίνα, μέλι, γιαούρτι, σαντιγί, τριμμένο μπισκότο, καρύδια, 
φρέσκα φρούτα εποχής, σιρόπια (σοκολάτα, βύσσινο)

Επιλογές παγωτών
Σοκολάτα / Φράουλα / Βανίλια

Freshly Baked Waffle
Choices 

Praline, honey, whipped cream, crumbed biscuits, walnuts, fresh seasonal 
fruits, syrup (chocolate, sour cherry) 

Ice Cream choices
Chocolate / Strawberry / Vanilla

12.00€



ΣΝΑΚ - SNACKS

Τοστ
Με τυρί, γαλοπούλα ή ζαμπόν

(συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές)
Toast

With cheese, ham or turkey
(Served with fried potatoes)

5.00€

Mini Burgers
100% μοσχαρίσιος κιμάς, καραμελωμένα κρεμμύδια, μπέικον, τομάτα, 

μαρούλι, τσένταρ & σάλτσα μπάρμπεκιου
(συνοδεύεται με πατάτες κυδωνάτες με μυρωδικά)

Mini Burgers
100% beef burger, caramelized onions, bacon, tomato, 

lettuce, cheddar & BBQ sauce
(Served with Greek herbs potato wedges)

15,00€

Club Sandwich
Τυρί ένταμ, χοιρινή ωμοπλάτη ή γαλοπούλα καπνιστή, μπέικον, μαρούλι, 

τομάτα, μαγιονέζα 
(συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές)

Club Sandwich
Edam cheese, pork shoulder or smoked turkey, bacon, lettuce, 

tomato & mayonnaise
(Served served with french fries)

12.00€

Πίτσα Margherita
Σάλτσα ντομάτας, βασιλικός & μιξ κίτρινων τυριών

Pizza Margherita
Tomato sauce, basil & yellow cheese mix

12.00€

Μίνι Σουβλάκια Χοιρινά ή Κοτόπουλου
Συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές, πιτάκι, 

Σος γιαουρτιού & Ελληνική σαλάτα
Pork or Chicken Mini Skewers

Served with fried potatoes, pitta bread, yoghurt sauce & Greek salad
11.00€

Κοτομπουκιές
Συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές, σος μουστάρδας & σαλάτα 

iceberg
Chicken Nuggets

Served with fried potatoes, mustard sauce & iceberg salad
11.00€

Κεφτεδάκια
Από 100% μοσχαρίσιο κιμά, 

φρέσκο δυόσμο & σος λεμονιού
(συνοδεύεται από πατάτες τηγανιτές)

Beef Meatballs
100% minced meat beef,

fresh spearmint & lemon sauce
(Served with fried potatoes)

12.00€



Mini Kids menu

Σπαγγέτι βουτύρου
Με παρμεζάνα τριμμένη
Buttered Spaghetti

With butter and parmesan cheese
8,00€

Mini Burgers
100% μοσχαρίσιος κιμάς, με μουσταρδα, κετσαπ, τσενταρ 

και πικλα sauce 
(συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές)

Mini Burgers
100% beef burger with mustard, ketchup, chedar cheese 

and picle sauce
(served with french fries)

9.00€

Πίτσα Margherita
Σάλτσα τομάτας, βασιλικός & μιξ κίτρινων τυριών

Pizza Margherita
Tomato sauce, basil & yellow cheese mix

8.00€

Κοτομπουκιές
Συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές, σος μουστάρδας 

Chicken Nuggets
Served with fried potatoes and mustard sauce 

8.00€

Κεφτεδάκια
Από 100% μοσχαρίσιο κιμά, 

φρέσκο δυόσμο & σος λεμονιού
(συνοδεύoνται από πατάτες τηγανιτές)

Beef Meatballs
100% minced meat beef, 

fresh spearmint & lemon sauce
(Served with fried pota french fries)

9.00€



• 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 συμπεριλαμβάνονται

όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

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

Olive oil is used for salads and cooked foods.

Prices include all legal charges

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.


