


 Bread selection and assortments 5€
 Ποικιλία άρτου και συνοδευτικών

 SANDWICHES - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

 Ham and cheese on toasted bread  12,5€
 Τοστ με ζαμπόν και τυρί

 Turkey and cheese on whole wheat toasted bread  12,5€
 Τοστ με γαλοπούλα και τυρί σε ψωμί ολικής άλεσης

 Club sandwich with roasted chicken,  17,5€
 crispy bacon, egg and  mayonnaise 
 Club sandwich με ψητό κοτόπουλο,
 τραγανό μπέικον, αυγό και μαγιονέζα

 Black Angus beef burger with  lettuce,  24€
 tomato mayonnaise and French fries  
 Μοσχαρίσιο burger Black Αngus με  μαρούλι,
 τομάτα, μαγιονέζα με σιναπόσπορο
 και πατάτες τηγανητές

 APPETISERS – ΟΡΕΚΤΙΚΑ

 Selection of Greek dips 15€
 (tzatziki- spicy feta cream- eggplant salad) 
 Ελληνικές αλοιφές
 (τζατζίκι- τυροκαυτερή – μελιτζανοσαλάτα

 Grilled octopus with smoked eggplant , 19€
 tomato tartar and crispy crouton 
 Ψητό χταπόδι με καπνιστή μελιτζάνα, 
 ταρτάρ τομάτας και τηγανητή πίτα

  | Shrimps ‘’saganaki’’ 23,5€
 with tomato sauce and feta cheese 
 Γαρίδες σαγανάκι με φέτα

  | French fries  14€
 Πατάτες τηγανητές
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 SALADS - ΣΑΛΑΤΕΣ

 Traditional Greek salad  18€
 Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα

 Baby spinach salad  and lettuce hearts 19,5€
 with grilled manouri, mushrooms, 
 cherry tomatoes and croutons
 Σπανάκι και καρδίες μαρουλιού
 με ψητό χαλούμι , ντοματίνια και κρουτόν

  | Iceberg and baby rocket with corn, 19,5€
 avocado, cucumber, parmesan cheese 
   and basil dressing with mayonnaise
 Σαλάτα ρόκα και ceberg με καλαμπόκι ,
 αβοκάντο , παρμεζάνα και μαγιονέζα με βασιλικό

 
 
 ΠΙΤΣΕΣ – PIZZAS

 Pizza margherita with tomato sauce 15€
 and mozzarella 
 Πίτσα μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας
 και μοτσαρέλα

 Vegetarian pizza  15€
 Πίτσα λαχανικών

 
 
 RISOTTO & PASTA
 ΡIΖΟΤΟ & ΖΥΜΑΡΙΚΑ

 Mediterranean linguini with fresh tomato , 18€
 olives , capers, feta cheese and oregano 
 Linguini με φρέσκια τομάτα , ελιές , 
 κάπαρη, φέτα και ρίγανη
 
  | Seasonal vegetarian risotto 18€
 with smoked eggplant  
 Ριζότο με καλοκαιρινά λαχανικά
 και καπνιστή μελιτζάνα
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 MAIN COURSES - ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

 Seabass fillet with warm buckwheat salad, 27,5€ 
 summer vegetables and sauce verde 
 Λαυράκι φιλέτο με ζεστή σαλάτα φαγόπυρο,
 καλοκαιρινά λαχανικά και σάλτσα verde

 Chicken leg skewers with french fries,  23,5€
 pita bread and yoghurt with mustard 
  Σουβλάκια  κοτόπουλο με πατάτες τηγανητές, 
 πίτα και γιαούρτι με μουστάρδα

  Black angus flank steak tagliata 28,5€
 with baby potatoes and grilled vegetables 
 Ταλιάτα από μοσχαρίσιο χτένι black angus
 με πατάτες baby ψητά λαχανικά

  | (*)Fresh lobster (per kilo)  125€
 Φρέσκος αστακός (το κιλό) 

  | (*)Catch of the day (per kilo)  75€
 Φρέσκο ψάρι ημέρας (το κιλό) 
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Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE  OF PAYMENT HAS NOT
BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE) 

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Φιλοδώρημα δεν συμπεριλαμβάνεται.
All taxes are included. Gratuity is not included.

 DESSERTS-ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

  Chocolate experience 17,5€
 with three chocolates creams, 
 chocolate ice cream 
  and crispy chocolate biscuit
 Τραγανό μπισκότο σοκολάτας 
 με μους από τρία είδη σοκολάτας
 και παγωτό σοκολάτα

 | Greek yoghurt with fruits and honey 15€
 Γιαούρτι με φρούτα και μέλι

 | trilogy of ice cream (3 scoops) 11,5€
 Τριλογία παγωτού (3 μπάλες)

 | Platter of seasonal fruits  15,5€
 Φρούτα εποχής
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