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Ορεκτικά κρύα 

• Μπρουσκετάκια ολικής άλεσης με τοματίνια, πέστο βασιλικού και ξινομυζήθρα …………...…………7,50 €

• Μπρουσκετάκια ολικής άλεσης με καπνιστό σολομό και σάλτσα γουακαμόλε ………………………….9,90 €

• Πεπόνι ή αχλάδι με προσούτο di Parma, ψητό μανούρι, σως βαλσάμικο, φλέικς αμυγδάλου …..9,00 €

• Ποικιλία αλλαντικών για δύο: σπιανάτα πικάντικη, σαλάμι Νάπολι, αέρος με πιπέρι, προσούτο ……17,00 €

• Ποικιλία τυριών για δύο: κεφαλοτύρι με μπούκοβο, πεκορίνο, γραβιέρα, παρμεζάνα ……………………17,00 €

• Ποικιλία τυριών και αλλαντικών για δύο ……………………………………………………………………………………..…..17,00 €

Ορεκτικά ζεστά 

• Φρέσκιες τηγανητές πατάτες με κεφαλοτύρι και φρέσκια ρίγανη ………………………………………………..….5,50 €

• Σαγανάκι φέτας με σουσάμι και μαρμελάδα τομάτας ……………………………………………………………………….…6,90 €

• Απάκι χοιρινό με πράσινες ελιές, πορτοκάλι, τυρί φέτα, θρούμπι …………………..………………………………....6,90 €

• Λαχανικά στη σχάρα πράσινες πιπεριές και Φλωρίνης , κολοκυθάκια, μελιτζάνες, μανιτάρια, κρέμα          

>>βαλσάμικου.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7,80 € 

• Ψητά λαχανικά με τυρί ταλαγάνι στη σχάρα…………………….…………………………..………………………10,80 € 

 

Σαλάτες 

• Γλιστρίδα ή μαρούλια με τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, κρίθινες μπουκίτσες, ξινομυζήθρα,                    

>>κρέμα βαλσάμικο ………………………………………………………………………………………………………………………………………...8,90 €

• Τονοσαλάτα με καπνιστό τόνο, μαρούλια, άνηθο, αγγούρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, ελιές .…..………..…..9,50 €

• Ρόκα, μαρούλια, προσούτο, αχλάδι ή ροδάκινο, ψητό μανούρι, βινεγκρέτ, φλέικς αμυγδάλου …..….9,90 €

• Μελιτίνι με μαρούλια, κοτόπουλο ψητό, καλαμπόκι, σως μαγιονέζας, παρμεζάνα …………………………..9,90 €

• Πράσινη με τοματίνια, ποικιλία μαρουλιών, αγγούρι, άνηθο, κρεμμυδάκι, ελιές, λαδολέμονο ……….6,80 €

• Κριθαροκουλούρα με τοματίνια, πέστο βασιλικού, ξινομυζήθρα …………………………………………….……..…8,00 €

• Με σολομό καπνιστό, μαρούλια, πιπεριές τρικολόρε, άνηθο, ροζ πιπέρι, λαδολέμονο ……….……...14,00 €

• Με φρέσκο ψητό σολομό, μαρούλια, πιπεριές τρικολόρε, καρότο, άνηθο, κρεμμυδάκι, ροζ πιπέρι,      

…ελαιόλαδο, σως teriyaki ……………………………………………………………………………………………………………………………..15,00 € 
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Ζυμαρικά 
Λιγκουίνι ή Πέννες ολικής άλεσης. 

 

• Ναπολιτέν με τοματίνια, σάλτσα τομάτας, παρμεζάνα ……………………………………………………….…………………7,50 € 

• Γενοβέζε με πέστο βασιλικού, παρμεζάνα ……………………………………………………………………………………………….7,90 € 

• Χωριάτικη με τοματίνια, πιπεριές τρικολόρε, κρεμμύδι, ελιές, τυρί φέτα …………………….…………..………..8,90 €

• Καρμπονάρα με μπέικον, κρόκο αυγού, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα ………………………………………..………9,50 €

• Κοτόπουλο με κάρυ, μπέικον, σκόρδο, κρέμα γάλακτος ……………………………………………….……………….……10,60 € 

• Με καπνιστό σολομό, τυρί Φιλαδέλφεια, κρέμα γάλακτος, κρεμμυδάκι, άνηθο, σαφράν, βότκα .13,90 € 

• Με γαρίδες∞, τοματίνια, σάλτσα τομάτας, σκόρδο, μαϊντανό …………………………………………………..………14,90 €

• Με μοσχαρίσιo φιλέτο, μανιτάρια, καραμελωμένο κρεμμύδι, παρμεζάνα, λάδι τρούφας……………13,50 € 

 
Ριζότο 

 

• Με λαχανικά, μανιτάρια, πιπεριές, κολοκύθια, κρεμμύδι, άνηθο, λάδι τρούφας, παρμεζάνα …….….9,80 € 

• Με μανιτάρια φρέσκα και porcini αποξηραμένα, λάδι τρούφας, παρμεζάνα ………………………………….10,90 € 

• Με σπαράγγια, μαϊντανό, σκόρδο, κρεμμυδάκι παρμεζάνα…………………………………..…………………………….9,90 € 

• Με γαρίδες black tiger ∞, τοματίνια, σκόρδο, άνηθο, παρμεζάνα ……………………….……..…………….……15,50 € 

• Με κοτόπουλο, κρεμμύδι, πιπεριές τρικολόρε, σαφράν, παρμεζάνα ……………………………………………….10,90 € 

 

Pizza 
 

• Red hot chilli με σπιανάτα πικάντικη, φρέσκια τομάτα, μοτσαρέλα και καυτερές πιπεριές …..………11,00 € 

• Ρόκα ‐ προσούτο με μοτσαρέλα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι ………………………..………………………..………..12,50 € 

• Chicken barbeque με κοτόπουλο, καλαμπόκι και μοτσαρέλα ……………………………………………………………11,50 € 

• Μαργαρίτα με σάλτσα τομάτας, τοματίνια και μοτσαρέλα …………………………………………………………….…….9,00 €

• Σπέσιαλ με πράσινες πιπεριές, μανιτάρια και μπέικον ………………………………………………………………….…….11,00 € 

• Χωριάτικη με ελιές, κρεμμύδι, πιπεριά, ρίγανη και τυρί φέτα ……………………………………………………………10,00 € 
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Ψητά 
 

• Κοτόπουλο φιλέτο με ρύζι μπασμάτι, σως λεμονιού, λιαστή τομάτα, παρμεζάνα ……………….......….10,90 €

• Μοσχαρίσιο Burger με φρέσκο κιμά, μαρούλι, τομάτα, αγγουράκι τουρσί, καραμελωμένα κρεμμύδια, 

   τυρί cheddar, μουστάρδα, κέτσαπ, φρέσκιες τηγανητές πατάτες ..………………….………………………….……….11,90 € 

• Χοιρινά μπριζολάκια με σως μελιού, φρέσκιες τηγανητές πατάτες, λάιμ, θυμάρι …….……..…..……11,90 €

• Μοσχαρίσιο μπιφτέκι με πράσινη σαλάτα, σως μαγιονέζας, φρέσκιες τηγανητές πατάτες …….…..10,90 €

• Μοσχαρίσια φιλετάκια  με σως teriyaki, ρόκα με σως μπαλσάμικο και παρμεζάνα …………………..…19,90 €

• Μοσχαρίσιο Τ‐bone γάλακτος με πράσινη σαλάτα και τηγανητές πατάτες ……………………..…….…..22,00 €

• Μοσχαρίσιο φιλέτο με μανιτάρια, τοματίνια, κολοκυθάκια, σως μπαλσάμικο, παρμεζάνα …….…..24,00 €

• Ποικιλία κρεατικών για τρεις: χοιρινά μπριζολάκια, φιλετάκια κοτόπουλο, μοσχαρίσια μπιφτεκάκια,       

….καπνιστό λουκάνικο, φρέσκιες τηγανητές πατάτες, σως bbq, κέτσαπ, πιτάκια ολικής ………………..……23,50 €

• Φρέσκος σολομός σωτέ, με ρύζι μπασμάτι, τοματίνια, καλαμπόκι, σάλτσα σόγιας ………..……..…….16,00 €

• Γαρίδες ψητές∞ με ποικιλία από μαρούλια, πιπεριές τρικολόρε …………………….……………………........…..16,00 €

 

Επιδόρπια 
 

• Τάρτα σοκολάτας με φράουλες …………………………………………………..…………………………………………………………..4,90 €

• Μπανόφι  βάση μπισκότου, καραμέλα γάλακτος, μπανάνα, σαντιγί, φλέικς σοκολάτας………………..…4,90 € 

• Κανταίφι φωλιά με κρέμα και αμύγδαλα ….……………………………………………………………..………………….………..4,90 € 

• Τσηζκέικ φράουλα ή oreo ………………………..………………………………………………………………………………………………..4,90 € 

• Παγωτά: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα (δύο μπάλες με σιρόπι της αρεσκείας σας)  …………..…………….5,00 € 

• Προφιτερόλ …………………………………………………………………………….………………………..………………….…………..…………4,90 € 

• Μιλφέιγ………………………………………..………………………………………….………………………..………………….…………..…………4,90 € 

• Φρούτα εποχής ……………………………………………………………………………………………..…………………………………….…….4,90 € 

• Μους σοκολάτας …………………………………………………………………………………………………………………………………….….4,00 €

• Παραδοσιακά γλυκά κουταλιού από τη Χίο: βύσσινο, κυδώνι …………………………………………………...... 3,00 €

• Γιαούρτι με μέλι ή γλυκό κουταλιού ……………………………………………………………………………………………………3,80 € 

 
Ρωτήστε μας για τα γλυκά της ημέρας.  

 Από τα παραπάτω κάποια υπάρχουν καθημερινώς και κάποια εναλλάσσονται. 
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Ποτά 
• Ποτήρι κρασί ………………………………………………………….………………………….……………………………………………….………4,00 € 

   Λευκό ξηρό: Μοσχοφίλερο 100% Κτήμα Λαντίδη,  
   Ερυθρό ξηρό: Αγιωργίτικο 100% κτήμα Λαντίδη 
   Ερυθρό ημίγλυκο: Αγιωργίτικο 100% κτήμα Λαντίδη 
   Ροζέ ημίξηρο: Ντεμπίνα και Ξινόμαυρο, Ζίτσα. 

• Κρασί καραφάκι 500ml………………………………………………………….………………………………………………………………….8,00 € 

• Κρασί καραφάκι 750ml ……………………….…………………………………………………………………….…………………………  11,00 € 

• Ποτήρι σανγκρία……………………………………………..…….………………………….……………………………………………….………5,00 € 

• Moscato d' Asti  /  Prosecco ποτήρι ……………..…………………………………………………………….………………….………6,00 € 

• Asti Martini, φιάλη 200ml ………………………………………………………………………………………………………..……..………10,00 € 

• Ούζο ‐ Τσίπουρο ‐ Ρακί  (καραφάκι 250ml )…………………………………………………………………….…….……….……..7,00 €  

• Ρακόμελο (καραφάκι 250ml )…………………………………………………………………………………………………….……….……..8,00 €  

• Τσίπουρο   ‐   Ούζο ( τυποποιημένο καραφάκι 200ml ) ……………………………………………………..………………...9,90 € 

• Ποτά απλά  ……………….….……………………………………………………………………….…………………………………………….……..7,00 € 

• Ποτά σπέσιαλ ……………….….…………………………………………………………………..…………………………….……..8,00 € ‐ 12,00 € 

• Σφηνάκια απλά  /  σπέσιαλ ……………………………………………………………………………………………………..3,50 € / 4,00 € 

• Φιάλη 700ml αλκοολούχου ποτού ……………………………………………………………………………………70,00 €  ‐‐  120,00 € 

Μπύρες 
• Βαρέλι Fix _ ξανθιά lager, ABV 5% (ποτήρι 250ml / 400ml) ……………………...….………………….……..3,50 € / 4,50 € 

• Βαρέλι Kaiser _ pilsner, ABV 5% (ποτήρι 300ml / 500ml) …………….…….…………..………….…….……..4,00 € / 5,50 €

• Βαρέλι Μύθος _ ξανθιά lager, ABV 5% (ποτήρι 250ml / 400ml) …………………………..………...……..3,70 € / 4,80 € 

• Buckler _ pale lager, low alcohol 0,5 % vol, (φιάλη 330ml) ………………………………………………..…….…………….4,00 €

• Erdinger Weiss _ Βαυαρέζικη  ABV 5,3% (φιάλη 330ml) ………………………………..…………..………………….……..5,00 € 

• Βεργίνα Weiss, (φιάλη 500ml) ……………………………………………………………………………………………………………..…..5,00 €

• Guiness _ dark lager,  ABV 5% (φιάλη 330ml) ABV 5%……………………………………..……………………………………..6,50 € 

• Fix dark _ lager, ABV 5,2% (φιάλη 330ml) …………………………………………………………………………………………………4,50 € 

• Corona _ μεξικάνικη ξανθιά lager, ABV 4.5% (φιάλη 355ml) …………………………………….……………………….….5,00 € 

• Fischer _ pilsner, ABV 5% (φιάλη 330ml) ………………………………………………………………………………..………………..4,00 € 

• Heineken _ lager, ABV 5% (φιάλη 330ml) …………………………………………………………………………………………………4,00 € 

• Mc Farland _ Ιρλανδέζικη red ale, ABV 5,6% (φιάλη 330ml) ……………………………..….………………………..…….6,00 € 

• Duvel _Βέλγικη pale ale, ABV 8,5 %, (φιάλη 330ml) ……….………………………………………………………………..….6,50 € 

• Amstel Radler, alc.2,0 % vol, (φιάλη 330ml)…………………………………………………………………………………………….4,50 € 
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Κρασιά εμφιαλωμένα  
Λευκά ( ♦ = 187 ml,  ♥ = 750 ml ) 

♥ ♦ 9 Εννέα  (  Ασύρτικο 50%, Trebbiano 30%, Sauvignon blanc 20%  )……………..…….…… 4,50 € / 18,00 € 

  Κτήμα Μουσών,  Πλαγιές  Ελικώνα, Βοιωτία 

♥ ♦ Μαλεάτης  (  Μονεμβασιά, Ασύρτικο, Κυδωνίτσα  ) …..…………………………………………….…….………4,50 € 

  Αμπελώνες Τσιμπίδη, Μονεμβασιά, Λακωνία 

♥ 
 Άδολη Γης  (  Λαγόρθι 60%, Chardonnay 10%, Ασπρούδες 30%  )…….…………………….…….………28,00 € 

  Αμπελώνες Αντωνόπουλου Αχαία 

♥ 
 Βιβλία Χώρα (  Ασύρτικο 40%, Sauvignon Blanc 60%  )…………………………………………….……..…….28,00 € 

  Κτήμα Βιβλία Χώρα, Πλαγιές Παγγαίου Όρους, Καβάλα 

♥ 
 Μικρή Κιβωτός (  Μαλαγουζιά, Ασύρτικο  )…………………………………………………………………….…….20,00 € 

   Κτήμα Λαντίδη , Αμπελώνες Αργολίδας 

♥ 
 Παράγκα (  Ροδίτης 80%, Μαλαγουζιά 20%  )…………………………………………………………………..……..20,00 € 

  Κτήμα Κυρ Γιάννη , Αμπελώνες Φλωρίνης 

♥ 
 Σαντορίνη  (  Aσύρτικο 75%, Αθήρι 25%  )…………….…………………………………………………………..……..30,00 € 

  Κτήμα Σιγάλα Σαντορίνη 

♥ 
 Κτήμα Γεροβασιλείου (  Μαλαγουζιά, Ασύρτικο) ………………………………………………….…..……….30,00 € 

  Αμπελώνας Επανομής 

♥ 
 5 Αισθήσεις  Κτήμα Λαντίδη, (  Chardonnay 100%  )……………………………………………….……..………16,00 € 

♥ 
 Moscato D'asti (  Άσπρο Μοσχάτο 100%  )……………………………………………………………….….…………22,00 € 

  Άστι, Πεδεμόντιο, Βορειοδυτική Ιταλία 

♥ 
 Prosecco (  Glera  )……………..………………………………………………………………………………………….…………....24,00 € 

  Bένετο και Φρίουλι ‐ Βενέτσια Τζούλια, Βορειοανατολική Ιταλία 

Ροζέ ( ♦ = 187 ml,  ♥ = 750 ml ) 
♥ ♦ 9 Εννέα Κτήμα Μουσών, (  80% Syrah, 20% Μούχταρο  )………………………...…....…….…..4,50 € / 18,00 € 

♥ 
 Ροδόχρους  Κτήμα Λαντίδη, (  100% Cabernet Sauvignon  )……….…………………………..….………….20,00 € 

♥ 
 Ακακίες Κτήμα Κυρ Γιάννη, (  Ξινόμαυρο 100%  )…………………………………………………………..……..…22,00 € 

♥ 
 Βιβλία Χώρα (  Syrah 100%  )…………………………………………………………………………………………….………28,00 € 

Κόκκινα ( ♦ = 187 ml,  ♥ = 750 ml ) 
♥ ♦ Μαλεάτης Κτήμα Τσιμπίδη,  (  Μαυράκι, Αγιωργίτικο  )……………….…………………………...…………….4,50 € 

♥ ♦ 9 Εννέα Κτήμα Μουσών, (  40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 20% Syrah  )…..4,50 € / 18,00 € 

♥ 
 Κατώγι Αβέρωφ  (  Cabernet Sauvignon, Merlot ,Αγιωργίτικο  )………………………………..………..22,00 € 

  Αμπελώνες Μετσόβου και Νεμέας 

♥ 
 Βιβλία Χώρα (  Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 50%  )……………………………………….……..……....30,00 € 

♥ 
 Παράγκα Κτήμα Κυρ Γιάννη, (  Merlot 50%, Ξινόμαυρο 25%, Syrah 25%  )……………..…………..22,00 € 

♥ 
 5 Αισθήσεις  Κτήμα Λαντίδη, (  Merlot 100%  )…….……………………………………………..………………….16,00 € 

♥ 
 Κτήμα Γεροβασιλείου (  Μerlot, Syrah, Λημνιό) ……………………….………………………….…………….34,00 € 
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Κοκτέιλ 
 

• Daquiri: ρούμι, λάιμ, triple sec, φρούτο:μπανάνα ή φράουλα ή λεμόνι ή μάνγκο ή φρούτο του πάθους …..9,00 € 

• Zombie: ρούμι λευκό και μαύρο, φρούτο του πάθους, triple sec, λάιμ, angostura, γρεναδίνη ……..11,00 € 

• Barracuda: κίτρινο ρούμι, λικέρ μπανάνα, χυμός ανανά, λάιμ, prosecco ……………………………….………….9,00 € 

• Mojito: ρούμι, λάιμ, μαύρη ζάχαρη, σόδα, δυόσμος …………………………………………………………………………….9,00 € 

• Mai tai: μαύρο ρούμι, λάιμ, λικέρ πορτοκάλι, σιρόπι αμύγδαλο, angostura ……………………………………...9,00 € 

• Cuba libre: μαύρο ρούμι, λάιμ, coca cola ……………………………………………………………………………………………….9,00 € 

• Caipirinha: βραζιλιάνικο ρούμι, λάιμ, μαύρη ζάχαρη ………………………………………………………………..………….9,00 €

• Margarita: τεκίλα, λικέρ πορτοκάλι, λάιμ …………………………………………………………………………………….…………9,00 €

• Long island: ρούμι, βότκα, τζιν, τεκίλα, λικέρ πορτοκάλι, λάιμ ………………………………………………………….11,00 €

• Cosmopolitan: βότκα, χυμός κράνμπερι, λάιμ, triple sec ……………………………………………………………….……9,00 €

• Apple martini: βότκα, λάιμ, λικέρ μήλο, χυμός μήλο ……………………………………………………………………….….9,00 € 

• Espresso martini: βότκα, kahlua, καφές espresso…………………………………………………………………………….….9,00 € 

• Porn star: βότκα, βανίλια,  passion fruit, λάιμ ……………………………………………………………………………………....9,00 € 

• Mango caramel: βότκα, καραμέλα, μάνγκο, λάιμ, λικέρ φρούτο του πάθος ………………………….………..9,00 € 

• Caipiroska: βότκα, λάιμ, μαύρη ζάχαρη ……………………………………………………………………………………………….…9,00 €

• Melitini: βότκα, βατόμουρο, φρούτο του πάθους, φράουλα, σιρόπι αμύγδαλο, λάιμ ……………………..9,00 € 

• Bloody Mary: βότκα, χυμό τομάτας V8, ταμπάσκο, χυμό λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, σέλερι …….….…..…11,00 € 

• Moscow mule: βότκα, λάιμ, ginger beer …….….……………………………………………………………………………………11,00 €

• Limoncello mule: βότκα, λεμοντσέλο, ginger beer …….….……………………………………………….…………………11,00 €

• Pink mastiha:  λικέρ μαστίχα, βότκα, λάιμ, λικέρ από μαύρο φραγκοστάφυλο ……………………………….9,00 € 

• Dry Martini: τζιν, ξηρό βερμούτ ……………………………………………………………………………………………………………...9,00 € 

• Belini: prosecco, χυμό από ροδάκινο ………………………………………………………………………………………………….……9,00 € 

• Kir Royal: λικέρ από μαύρο φραγκοστάφυλο, prosecco ……………………………………………………………….………9,00 € 

• Αperol spritz: Aperol, prosecco, σόδα …………………………………………………………………………………………….……..9,00 € 

• Κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ ……………………………..…..……………………………………………………………………………………….6,50 € 

 

Μπορούμε να σας ετοιμάσουμε οποιοδήποτε κοκτέιλ επιθυμείτε.  Τα παραπάνω, είναι κάποιες από τις προτάσεις μας
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Χυμοί ‐αναψυκτικά 
• Φυσικό μεταλλικό νερό 1lt εμφιαλωμένο………………..………………….………………………………….……….……………1,00 € 

• Αναψυκτικά διάφορα /  Pellegrino…………………………………………….…………………..………………………2,80 € / 3,50 € 

• Τυποποιημένοι χυμοί…………………………………………………………..…………………………………………….……..………………3,00 €

• Πορτοκάλι φυσικός χυμός / Λεμονάδα Μελιτίνι ………………………………………………..……………………………3,90 € 

• Red Bull / Τοματοχυμός  ………………………………………………………………………….………..……………………………….……4,00 €

• Ανάμικτος φυσικός χυμός με μήλο, αχλάδι, μπανάνα, πορτοκάλι……………………………………………………..4,90 € 

Ροφήματα  
• Εσπρέσο απλό ή decafeine, μονό / διπλό…………………………………………………….……………………………..2,30 € / 2,90 €

• Εσπρέσο freddo απλό ή decaffeinated…………………………………………………………………………………………………….3,00 € 

• Cappuccino απλό ή decafeine, μονό / διπλό……………………………………………………..…………………….…3,00 € / 3,90 € 

• Cappuccino freddo /  latte ………………………………………………………………………..….……………………..……3,30 € / 3,50 € 

• Nescafe ή Nescafe φραπέ, απλός ή decafeine ………………………………………………………………………………….………2,50 €

• Ελληνικός μονός / διπλός ………………………………………………………………………………………………………….…1,90 € / 2,40 € 

• Καφές φίλτρου, απλός ή decafeine ……………………………………………………………….…………………………….………….2,90 € 

• Irish coffee  / Τσάι με brandy …………………………………………………………………………………………..………………...... 5,50 € 

• Τσάι ζεστό ή κρύο …………………………………………………………………………………………………..……………………………….…..2,80 € 

• Αριζόνα: λεμόνι, ροδάκινο, μύρτιλο, ρόδι, πράσινο τσάι, τζίνσενγκ, καρπούζι ………………….……………….4,50 € 

• Σοκολάτα απλή …………………………………………………………………………………………………….…………………….………………3,60 €

• Σοκολάτα με γεύσεις: βανίλια, καραμέλα, καρύδα, σοκολάτα, φουντούκι, φράουλα ………………..…..3,90 € 

• Σοκολάτα Vienua …………………………………………………………………………………………………………………………………….…3,90 € 

• Milkshake: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα με μέλι …………………………………………………………………4,90 € 

Πρωινό και Σνακ 
Τα παρακάτω είδη τα σερβίρουμε μόνο το πρωί 

• Κρουασάν βουτύρου / με κρέμα σοκολάτας ………………………………………………..….………………….1,90 € / 2,20 € 

• Μπριός με ζαμπόν και τυρί …………………………………………………………………………………………………..……………….3,00 € 

• Τοστ ή κρουασάν με ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα και τυρί ……………….……..…………………………….3,00 € 

• Πίτα ημέρας: μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακοτυρόπιτα / κοτόπιτα, μανιταρόπιτα ……….… 3,00 €  /  3,60 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί ,μαρούλι, ντομάτα, τυρί Φιλαδέλφεια ……..5,50 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με προσούτο, παρμεζάνα, τυρί Φιλαδέλφεια, ρόκα ………..………….…….………….6,50 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με ψητό κοτόπουλο, παρμεζάνα, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα ……….….…..6,50 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με καπνιστό σολομό, τυρί Φιλαδέλφεια, μαρούλι, ντομάτα, πιπέρι ………...6,90 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με τόνο, μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι και άνηθο …….…6,50 € 

• Αυγά μάτια ( δύο αυγά ) με μπέικον ή λουκάνικο χωριάτικο ………………………..………..…………..………..4,80 € 

• Ομελέτα ( τρία αυγά ) τυρί και ζαμπόν ……….………………………….………………..…………………………….…..……..5,00 € 

• Ομελέτα χωριάτικη ( τρία αυγά )με πιπεριές τρικολόρε, ντομάτα, τυρί φέτα, ελιές, κρεμμύδι …..…6,80 € 



 

Πρωινό & Σνακ 
• Κρουασάν βουτύρου ………………………………………………………………………………………………………………….1,80 €  

• Κρουασάν βουτύρου με κρέμα σοκολάτας …………………………………………………………………………………….2,00 € 

• Τοστ ή κρουασάν με ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα και  τυρί …………………………………………….3,00 € 

• Πίτα ημέρας: μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα ………………………………………………………………………3,00 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί ,μαρούλι, ντομάτα, τυρί Φιλαδέλφεια …..4,80 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με προσούτο, παρμεζάνα, τυρί Φιλαδέλφεια, ρόκα …………………… ………….5,90 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με ψητό κοτόπουλο, παρμεζάνα, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα …………..5,90 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με καπνιστό σολομό, τυρί Φιλαδέλφεια, μαρούλι, ντομάτα, πιπέρι ……..5,90 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με τόνο, μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι και άνηθο ……5,90 € 

• Αυγά μάτια με μπέικον …………………………………………………………………………………………….………………..3,60 € 

• Ομελέτα τυρί, ζαμπόν ………………………………………………………………………………………………………………..5,00 € 

• Ομελέτα χωριάτικη πιπεριές τρικολόρε, ντομάτα, τυρί φέτα, ελιές, κρεμμύδι  ………………………….6,80 € 

Μαγειρευτά πιάτα ημέρας 
Τα πιάτα είναι ενδεικτικά και καθημερινώς παρασκευάζονται κάποια από τα παρακάτω 

• Λαδερά: γεμιστά (ντομάτες‐ πιπεριές), μελιτζάνες ιμάμ, αγκινάρες αλά πολίτα ………………………….7,00 € 

• Λαδερά: σπανακόρυζο, λαχανόρυζο, πρασόρυζο, αρακάς, φασολάκια, ταμπουλέ ….…………………..5,50 € 

• Λαδερά: μπάμιες, μπριάμ, τουρλού …………………………………………………………………………………..…………6,50 € 

• Όσπρια: φακές, ρεβίθια, φάβα, φασόλια ……………………………………………..………………………………………5,50 € 

• Κοτόπουλο: φούρνου με πατάτες, κοτόσουπα, κοτόπουλο με μπάμιες ή χυλοπίτες…………………….7,90 € 

• Κόκκορας: κρασάτος, παστιτσάδα……………………………………………………………………………….………………..9,00 € 

• Χοιρινό: φούρνου με πατάτες, ρολό φούρνου, φρικασέ, κατσαρόλας με σέλινο ………………………….8,70 € 

• Μοσχάρι: κοκκινιστό, λεμονάτο, κατσαρόλας με λαχανικά, με μελιτζάνες, κότσι ………………………..9,80 € 

• Με φρέσκο κιμά μοσχαρίσιο: γιουβαρλάκια, λαχανοντολμάδες, σουτζουκάκια, μπιφτέκια …….8,00 € 

• Σουφλέ: σπανάκι σουφλέ, πατάτες σουφλέ …….………………………………………………….……………………….7,00 €  

• Σουφλέ: πέννες ‐ ζαμπόν ‐ τυρί ‐ κρέμα γάλακτος ……………………………………………………………………………………..8,00 € 

• Ψάρια: Πέρκα πλακί, μπακαλιάρος λεμονάτος, μπακαλιάρος σκορδαλιά …………………………………….9,80 € 

• Θαλασσινά: Χταπόδι με μακαρονάκι, Καλαμαράκια γεμιστά ………………………………………………………9,80 € 

• Θαλασσινά: σουπιές με σπανάκι, ρύζι με θαλασσινά …………………………………………………………………..9,00 € 
• Ψωμί χωριάτικο με προζύμι,  μερίδα 0,65 € 

Για την παρασκευή των φαγητών χρησιμοποιούμε αγνό παρθένο ελαιόλαδο και για τα τηγανητά ηλιέλαιο. 

Τα τυριά φέτα, μανούρι, ξυνομυζήθρα και παρμεζάνα είναι ΠΟΠ, 

Ο μη καπνιστός σολομός είναι φρέσκος καθώς και ο γαύρος και οι σαρδέλες. 

Τα υπόλοιπα θαλασσινά και ψάρια είναι κατεψυγμένα 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και ΦΠΑ 23% και Δημοτικός Φόρος 0,5% 

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

♣  •  ♣ 
 

 

Μαγειρευτά πιάτα ημέρας 
Τα παρακάτω πιάτα είναι ενδεικτικά και καθημερινώς παρασκευάζονται κάποια από αυτά. 

• Λαδερά: σπανακόρυζο, λαχανόρυζο, πρασόρυζο, αρακάς∞, φασολάκια∞ …………………….…….……...…..5,80 € 

• Λαδερά: γιουβέτσι με σπανάκι και τοματίνια ……………………….…………………………………………………………….….6,00 € 

• Λαδερά: ταμπουλέ , μελιτζάνες ιμάμ,  μπριάμ, μπάμιες ∞, τουρλού ….……………………………….….…..….…6,60 € 

• Λαδερά: αγκινάρες∞ αλά πολίτα …………………………….…………………………….………………………...………………………6,60 € 

• Λαδερά: γεμιστά (τομάτες‐ πιπεριές), ………………………………………………………………………..………….….…………….7,50 € 

• Πατάτες: φούρνου, πουρέ με παρμεζάνα, πατατοσαλάτα ……………………………………..……….….….…………….5,50 € 

• Όσπρια: φακές, φάβα, φασόλια σαλάτα, ρεβίθια, φασολάδα,  γίγαντες.………………….…..……….………… 5,80 € 

• Σούπες: καροτόσουπα με τζίντζερ, κολοκυθόσουπα βελουτέ ………………….……………………………………………5,80 € 

• Σούπες: μανιταρόσουπα με μανιτάρια και μανιτάρια πορτσίνι ………………….…………………………………………6,30 € 

• Γκρατινέ: λαζάνια με σπανάκι και τυρί, πέννες ‐ ζαμπόν ‐ τυρί ‐ κρέμα γάλακτος,………………….………….8,60 € 

• Γκρατινέ: λαζάνια με κοτόπουλο και τυρί, κανελόνια, μουσακάς, παστίτσιο  ……………………………………..9,90 €

• Κοτόπουλο: φούρνου με πατάτες, ………………………………………………………………………………………………..………….8,30 € 

• Κοτόπουλο: κατσιατόρε,  κοτομπουκιές με τζίντζερ και σαφράν, …………………………………………………….….8,60 € 

• Κοτόπουλο: κοτόπουλο με μπάμιες∞ ή χυλοπίτες, με μανιτάρια, ρολό γεμιστό ή πανέ ………………….8,90 € 

• Κόκορας: κρασάτος, παστιτσάδα / στιφάδο ………………………………….………….………………………..…..9,50 € / 11,00 € 

• Χοιρινό: φούρνου με πατάτες, ρολό φούρνου, φρικασέ, κατσαρόλας με σέλινο ……………………………….9,50 € 

• Μοσχάρι: κοκκινιστό, λεμονάτο, κατσαρόλας με λαχανικά, με μελιτζάνες, ……………………………...……..11,00 € 

• Μοσχάρι: μπρεζέ, νουά, στιφάδο, με μανιτάρια, χουνκιάρ μπεγιεντί, όσο μπούκο, φρικασέ  .……. 12,50 €

• Με φρέσκο κιμά: κεφτεδάκια, κοτοκεφτέδες, μπιφτέκια φούρνου ……………………………………………….….8,60 € 

• Με φρέσκο κιμά μοσχαρίσιο:  μακαρόνια με κιμά………………………………………………………………………...….8,50 € 

• Με φρέσκο κιμά μοσχαρίσιο: γιουβαρλάκια, λαχανοντολμάδες, σουτζουκάκια, ντολμαδάκια.….8,90 € 

• Ψάρια: πέρκα∞ πλακί, μπακαλιάρος∞ λεμονάτος / μπακαλιάρος∞ σκορδαλιά …………….11,50 € / 12,50 € 

• Ψάρια: ψαρομπιφτέκια, ψαρόσουπα, γλώσσα∞ ρολό με λαχανικά …………………………………..……………….9,90 € 

• Θαλασσινά: χταπόδι∞ με μακαρονάκι /  καλαμαράκια∞ γεμιστά, γιουβέτσι με θαλασσινά …….……9,90 € 

• Θαλασσινά: χταπόδι∞ ξιδάτο …………………………………………..…………………………………………….……………………..12,00 € 

• Θαλασσινά: σουπιές∞ με σπανάκι, κρασάτες, λεμονάτες  ……………………….……………..………………………..11,90 € 

 

• Γαρνιτούρα ψητά λαχανικά: ………………………………………………………………………………………..………………………..2,00 €

• Ψωμί χωριάτικο με προζύμι, μερίδα …………………….…………………………………………………………………………….…….0,70 €



 

Πρωινό & Σνακ 
• Κρουασάν βουτύρου ………………………………………………………………………………………………………………….1,80 €  

• Κρουασάν βουτύρου με κρέμα σοκολάτας …………………………………………………………………………………….2,00 € 

• Τοστ ή κρουασάν με ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα και  τυρί …………………………………………….3,00 € 

• Πίτα ημέρας: μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα ………………………………………………………………………3,00 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί ,μαρούλι, ντομάτα, τυρί Φιλαδέλφεια …..4,80 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με προσούτο, παρμεζάνα, τυρί Φιλαδέλφεια, ρόκα …………………… ………….5,90 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με ψητό κοτόπουλο, παρμεζάνα, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα …………..5,90 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με καπνιστό σολομό, τυρί Φιλαδέλφεια, μαρούλι, ντομάτα, πιπέρι ……..5,90 € 

• Βιεννέζικη μπαγκέτα με τόνο, μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι και άνηθο ……5,90 € 

• Αυγά μάτια με μπέικον …………………………………………………………………………………………….………………..3,60 € 

• Ομελέτα τυρί, ζαμπόν ………………………………………………………………………………………………………………..5,00 € 

• Ομελέτα χωριάτικη πιπεριές τρικολόρε, ντομάτα, τυρί φέτα, ελιές, κρεμμύδι  ………………………….6,80 € 

Μαγειρευτά πιάτα ημέρας 
Τα πιάτα είναι ενδεικτικά και καθημερινώς παρασκευάζονται κάποια από τα παρακάτω 

• Λαδερά: γεμιστά (ντομάτες‐ πιπεριές), μελιτζάνες ιμάμ, αγκινάρες αλά πολίτα ………………………….7,00 € 

• Λαδερά: σπανακόρυζο, λαχανόρυζο, πρασόρυζο, αρακάς, φασολάκια, ταμπουλέ ….…………………..5,50 € 

• Λαδερά: μπάμιες, μπριάμ, τουρλού …………………………………………………………………………………..…………6,50 € 

• Όσπρια: φακές, ρεβίθια, φάβα, φασόλια ……………………………………………..………………………………………5,50 € 

• Κοτόπουλο: φούρνου με πατάτες, κοτόσουπα, κοτόπουλο με μπάμιες ή χυλοπίτες…………………….7,90 € 

• Κόκκορας: κρασάτος, παστιτσάδα……………………………………………………………………………….………………..9,00 € 

• Χοιρινό: φούρνου με πατάτες, ρολό φούρνου, φρικασέ, κατσαρόλας με σέλινο ………………………….8,70 € 

• Μοσχάρι: κοκκινιστό, λεμονάτο, κατσαρόλας με λαχανικά, με μελιτζάνες, κότσι ………………………..9,80 € 

• Με φρέσκο κιμά μοσχαρίσιο: γιουβαρλάκια, λαχανοντολμάδες, σουτζουκάκια, μπιφτέκια …….8,00 € 

• Σουφλέ: σπανάκι σουφλέ, πατάτες σουφλέ …….………………………………………………….……………………….7,00 €  

• Σουφλέ: πέννες ‐ ζαμπόν ‐ τυρί ‐ κρέμα γάλακτος ……………………………………………………………………………………..8,00 € 

• Ψάρια: Πέρκα πλακί, μπακαλιάρος λεμονάτος, μπακαλιάρος σκορδαλιά …………………………………….9,80 € 

• Θαλασσινά: Χταπόδι με μακαρονάκι, Καλαμαράκια γεμιστά ………………………………………………………9,80 € 

• Θαλασσινά: σουπιές με σπανάκι, ρύζι με θαλασσινά …………………………………………………………………..9,00 € 
• Ψωμί χωριάτικο με προζύμι,  μερίδα 0,65 € 

Για την παρασκευή των φαγητών χρησιμοποιούμε αγνό παρθένο ελαιόλαδο και για τα τηγανητά ηλιέλαιο. 

Τα τυριά φέτα, μανούρι, ξυνομυζήθρα και παρμεζάνα είναι ΠΟΠ, 

Ο μη καπνιστός σολομός είναι φρέσκος καθώς και ο γαύρος και οι σαρδέλες. 

Τα υπόλοιπα θαλασσινά και ψάρια είναι κατεψυγμένα 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και ΦΠΑ 23% και Δημοτικός Φόρος 0,5% 

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

♣  •  ♣ 
 

 

♣ • ♣ 

♣ • ♣ 

Για την παρασκευή των φαγητών χρησιμοποιούμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και για τα 

τηγανητά ηλιέλαιο. 

Τα τυριά φέτα, μανούρι, ξινομυζήθρα, γραβιέρα, γκράνα παντάνο και παρμεζάνα 

 που χρησιμοποιούμε είναι προϊόντα ΠΟΠ. 

Οι πατάτες μας είναι φρέσκιες και καθαρίζονται και τεμαχίζονται από εμάς.  

∞  = Κατεψυγμένο. 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις,   

ΦΠΑ 24% και Δημοτικός Φόρος 0,5%. 

Η επιχείρησή μας διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής καρτών POS. 

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) 

♣ • ♣ 

♣ • ♣ 

For the preparation of food we use extra virgin olive oil and for the fried food sunflower oil. 
 

Feta, manouri, xinomyzithra, gruyere, grana padano and parmesan cheese are PDO 
 ( Protected Designation of Origin) products. 

 

Our potatoes are fresh, cleaned and cut by us. 
 

∞ = Frozen 
 

POS Card Terminal available 

The Consumer is not obliged to pay,  

if the notice of payment is not received (receipt‐invoice). 

♣ • ♣ 

♣ • ♣ 
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