
Snacks
Τοστ / Toast	 	 €8
προσούτο	cotto	ή	καπνιστή	γαλοπούλα	&	τυρί
prosciutto cotto or smoked turkey & cheese

Club sandwich		 	 €13
ψητό	κοτόπουλο,	μπέικον,	αυγό,	ντομάτα,	
iceberg,	μαγιονέζα
roasted chicken, bacon, egg, tomato, iceberg, mayonnaise

Ανοιxτό sandwich με αβοκάντο / 
Open faced avocado sandwich (v)	 	 €8
πολύσπορο	ψωμί,	μοσχολέμονο	
&	έξτρα	παρθένο	ελαιόλαδο	
multigrain bread, lime & extra virgin olive oil 

Βaguette  €10
σαλάμι αέρος, γραβιέρα Κρήτης, μουστάρδα Dijon & ρόκα
salami, Cretan graviera cheese, Dijon mustard & rocket

Starters & Salads
Carpaccio σολoμού / Salmon carpaccio  €15    
κόλιανδρο, μοσχολέμονο, πούδρα βατόμουρου & φύτρες μυρωδικών
coriander, lime, raspberry powder & herb sprouts

Σαλάτα Caesar / Caesar salad 	 €13
τρυφερές	καρδιές	μαρουλιού	με	Caesar	dressing	
romaine hearts topped with Caesar dressing

Σαλάτα Caesar με κοτόπουλο / Chicken Caesar salad 	€15
τρυφερές	καρδιές	μαρουλιού	με	κοτόπουλο	 	
&	σάλτσα	Caesar	
romaine hearts topped with Caesar sauce	

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα / Mixed green salad	 €14
αγγούρι,	ραπανάκι,	τοματίνια,	ψητό	κουκουνάρι,	
κατσικίσιο	τυρί	&	vinaigrette	μοσχολέμονου
cucumber,	radish,	cherry	tomatoes,	toasted	pine	nuts,	
goat	cheese	&	lime	vinaigrette

Μεσογειακή σαλάτα / Mediterranean salad  	 €13
ντοματίνια,	γλιστρίδα,	παξιμάδια,	
ξίδι	βαλσάμικο	&	ξινομυζήθρα	Κρήτης
cherry tomatoes, purslane, rusks, balsamic vinegar 
& Cretan sour cheese

Μοτσαρέλα Βuffalo / Buffalo Mozzarella  €15
pesto	λιαστής	ντομάτας,	κρουτόν,	chips	βασιλικού	
&	καραμελωμένο	βαλσάμικο
sun-dried tomato pesto, croutons, basil chips 
& caramelised balsamic

Pasta & Risotto
Σπαγγέτι al pomodoro / Spaghetti al pomodoro €13
τοματίνια	&	λάδι	βασιλικού
cherry tomatoes & basil oil

Ριζότο με γαρίδες σαγανάκι / Shrimp ‘saganaki’ risotto €16
σάλτσα ντομάτας, γλυκάνισο & φέτα Καλαβρύτων
tomato sauce, anise & feta cheese from Kalavrita

Mains
Σολομός σχάρας / Grilled salmon	 €18
σπαράγγια,	ξινή	κρέμα	&	σάλτσα	πορτοκαλιού
asparagus, sour cream & orange sauce 

Ψητό στήθος κοτόπουλου / Roasted chicken breast €17
πουρές	πατάτας	με	τρούφα,	μυρωδικά	&	ελαιόλαδο	μυρωδικών
potato purée with truffle, herbs & olive oil with herbs

Μοσχαρίσιο burger Black Angus /  
Black Angus beef burger   	 	 €20
μαγιονέζα	με	καπνιστή	πάπρικα,	τομάτα,	
κρεμμύδι	&	πατάτες	τηγανητές
smoked paprika mayonnaise, tomato, onion & french fries

Μοσχαρίσια κοπή ημέρας / Beef cuts
ρωτήστε	μας	για	την	επιλογή	ημέρας	/	
please ask your waiter for our daily suggestion
συνοδεύεται	με	λαχανικά	σχάρας	ή	πατάτες	τηγανητές
served with grilled vegetables or french fries

Desserts
Φρέσκα φρούτα εποχής /  €9
Seasonal fresh fruit platter	

Παγωτά & sorbets /  €3
Ice cream & sorbets	
ανά	μπάλα
per scoop

Ατομικό παγωτό / Single serving ice cream  €4

MENU



MENU
Drinks
Ζεστά / Ηot  
Espresso		 €3
Double	espresso		 €4
Cappuccino		 €4.5
Double	cappuccino		 €5
Eλληνικός	/ Greek coffee		 €3
Ελληνικός	διπλός	/	Double Greek coffee 	 €4
Καφές	φίλτρου	/	Filter coffee	 	 €4
Nescafé			 €4
Ζεστή	σοκολάτα	/	Hot chocolate  €5
Τσάι	&	αρωματικά	βότανα	/	Tea & herbal infusions  €4
Καφές	με	αλκοόλ	/	Liquor coffee 	 €6

Κρύα / Cold
Espresso	freddo		 	 €4
Cappuccino	freddo		 €5
Nescafé		frappé	 	 		 €4
Κρύα	σοκολάτα	/	Cold chocolate 	€5
Iced	tea	lemon	/	peach		 €4
Coca	Cola	/	Light	/	Zero	250ml		 €4
Sprite/	Fanta	/	Soda	/	Tonic	250ml	 	 €4
Red	Bull	250ml	 	 	 €5
Σουρωτή	/	Souroti		 €3
Mineral	Water	1lt		 €3

Sparkling Water & Soft Drinks
Mastic	Water	-	Mandarin	MastiH

2
O			 €4

Mastic	Water	-	Rose	MastiH
2
O			 €4

Juices & Smoothies
Φρεσκοστυμμένος	χυμός	πορτοκάλι	 €6
Freshly squeezed orange juice 
Φρεσκοστυμμένος	χυμός	γκρέιπφρουτ	 €6
Freshly squeezed grapefruit juice 
Φρέσκος	χυμός	ανάμεικτος	/ Freshly mixed fruit juice €7
Φυσικοί	χυμοί	φρούτων / Juices  €4
Smoothies	με	/	with  €6 
Φρούτα	εποχής / Seasonal fruits 
 

Champagnes & Sparkling Wines  Φιάλη/Bottle 

Akakies Sparkling Rose, Kir Yianni Estate €28
P.D.O	Amyntaion,	Xinomavro

Moët & Chandon Brut Imperial €95
A.O.C.	Champagne,	Chardonnay,	Pinot	Noir,	Pinot	Meunier	

Prosecco Extra Dry DOC,  Saccheto  €28
Veneto,	Glera

Moscato D' Asti DOCG, Bava  €35
Piemonte,	Muscat

White Φιάλη/Bottle
Malagousia, Alpha Estate  €28
P.G.I	Florina,	Malagousia

Thema Pavlidis, Pavlidis Estate  €33
P.G.I	Drama,	Sauvignon	Blanc	-	Assyrtiko	

Lenga, Avantis Estate  €28
Varietal,	Gewurtztraminer	

Mantinia THEA, Semeli Estate  €30
P.D.O	Mantinia,	Moschofilero

San Gerasimo, Orealios Gaea Winery  €30
P.D.O	Robola	of	Cephalonia,	Robola

Rosé Φιάλη/Bottle
Idylle d' Achinos, La Tour Melas Estate  €34
Varietal,	Grenache,	Syrah,	Agiorgitiko

Saint Modesto, Barafakas Winery  €29
Varietal,	Agiorgitiko	-	Grenache	Rouge

Red Φιάλη/Bottle
Merle, Dalamaras Winery  €28
P.G.I	Imathia,	Merlot

Rapsani Grande Reserve, Tsantalis Winery €43
P.D.O	Rapsani,	Xinomavro	-	Stavroto	-	Krasato

Syrah, Avantis Estate  €32
P.G.I	Evia,	Syrah

Nemea Reserve, Semeli Estate  €30
P.D.O	Nemea,	Agiorgitiko

Παρακαλούμε	ρωτήστε	τον	σερβιτόρο	για	τις	vegetarian	ή	vegan	προτάσεις.
Please ask the waiter for the vegetarian or vegan suggestions.

Αν	είστε	αλλεργικός	ή	έχετε	δυσανεξία	σε	κάποιο	συστατικό	των	τροφίμων,	
παρακαλώ	ενημερώστε	μας / If you are allergic or have an intolerance to a food 
ingredient, please let us know / Το	λάδι	που	χρησιμοποιείται	για	το	τηγάνισμα	είναι	
ηλιέλαιο.	 / The oil used for frying is sunflower oil. 	/	Απαγορεύεται	η	κατανάλωση	αλκοόλ	
από	άτομα	κάτω	των	18	ετών.		
Anyone under 18 is not allowed to consume alcohol.

Στις	τιμές	συμπεριλαμβάνονται	όλοι	οι	φόροι	/	Prices are inclusive of all taxes	
Ο	καταναλωτής	δεν	έχει	υποχρέωση	να	πληρώσει	εάν	δεν	λάβει	το	νόμιμο	
παραστατικό	στοιχείο	(απόδειξη-τιμολόγιο)	/	Consumer is not obliged to pay if the 
notice of the payment has not been received (receipt-invoice)
Aγορανομικός	Υπέυθυνος:	Δημοσθένης	Στασινόπουλος
Police Responsible: Dimosthenis Stasinopoulos

GR	Το	κατάστημα	υποχρεούται	να	διαθέτει	έντυπα	δελτία	σε	θήκη	δίπλα	στην	
έξοδο	για	την	διατύπωση	οποιασδήποτε	διαμαρτυρίας.	|	GB	The	shop	is	obliged	
to	have	printed	documents,	in	a	safe	case	by	the	exit,	for	the	purpose	of	registering	
any	complaints.	|	F	Le	magazin	doit	disposer	des	bulletins	imprimes,	dans	une	case	
speciale	a	cote	de	la	sortie,	pour	la	formulation	de	toute	plainte.	|	D	Das	Lokal	ist	
verpflichtet	Formulare	in	einem	gesonderten	Fach	am	Ausgang	zur	Verfugung	zu		
stellen,	um	gegenbenefalls	Beschwerden	anzugeben.

Beers
Έζα	Lager	330ml	 €5
Έζα	Pielsner	330ml  €5
Έζα	alcohol	free	330ml	 €5

Spirits
Regular  €8
Premium  €10

Aperitivi
Aperol  €8
Martini €8
Campari  €8
Jagermeister	 €8

Liquers
Drambuie	 €10
Baileys €10

Classic cocktails
Bloody	Mary	 €10
Dry	Martini   €10
Aperol	Spritz	 €10
Mojito €10
Caipirihna  €10
Cosmopolitan  €10
Margarita	 €10


