


ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS 

Λαχανικά σχάρας με πέστο βασιλικού  
& ψητό μανούρι Θεσσαλίας  
Grilled vegetables with basil pesto 
& roast manouri cheese € 9

Ποικιλία από παραδοσιακά πιτάκια με χωριάτικο φύλλο 
(τυροπιτάκια-σπανακοπιτάκια-πρασοπιτάκια)
Variety of mini traditional pies 
(cheese pies-spinach pies-leek pies) € 10

Φέτα πανέ με σουσάμι & μαρμελάδα τομάτας
Breaded feta cheese with sesame & tomato jam  € 9

Αυγά στραπατσάδα με φρέσκια τομάτα, 
φέτα & θυμάρι
Traditional scrambled eggs with tomato, 
feta cheese & thyme  € 8

Ποικιλία Ελληνικών & διεθνών τυριών με κριτσίνια 
& αποξηραμένα φρούτα
Cheese platter with grissini & dried fruit  € 11

Καπνιστός σολομός Σκωτίας με δροσερή σαλάτα 
& dressing αγριοράπανου
Smoked Scottish salmon with fresh salad 
& horseradish dressing  € 12

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Χωριάτικη σαλάτα με κριθαρένια παξιμαδάκια, 
κάπαρη & βινεγκρέτ βασιλικού
Greek salad with barley rusks, capers 
& basil vinaigrette  € 8

Πράσινη σαλάτα με προσούτο, λιαστή ντομάτα, 
φλέικς παρμεζάνας & βινεγκρέτ μπαλσάμικο
Green salad with prosciutto, sun dried tomatoes, 
parmesan flakes & balsamic vinaigrette  € 10

Σαλάτα του Καίσαρα με φιλετάκια κοτόπουλου, 
πικάντικα κρουτόν & τραγανό μπέικον  
Caesar’s salad with chicken fillets, spicy croutons 
& crispy bacon  € 10

Ανάμικτη σαλάτα με ρόκα, σπανάκι, τοματίνια, 
γραβιέρα Ελασσόνας & παλαιωμένο μπαλσάμικο 
Mixed salad with rocket, spinach, cherry tomatoes, 
graviera cheese & aged balsamic vinegar € 9

Τονοσαλάτα με μαρούλι, πιπεριές, τομάτα, ελιές
& σάλτσα άνηθου
Tuna salad with lettuce, peppers, tomato, olives 
& dill sauce  € 9



ΣΝΑΚ / SNACKS

Τοστ με ζαμπόν ή γαλοπούλα, τυρί & τομάτα. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.
Toasted sandwich with ham or turkey, cheese 
& tomato. Served with French fries.   € 8

Κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο σχάρας, μπέικον, 
ζαμπόν, τυρί, τομάτα & μαρούλι. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές. 
Club sandwich with grilled chicken, bacon, 
cheese, tomato & lettuce. Served with French fries. € 12

Μοσχαρίσιο burger με πικάντικη μαγιονέζα, 
τομάτα, iceberg & πίκλες. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.
Beef burger with spicy mayo, tomato, iceberg,  
pickles & crispy bread. Served with French fries.  € 14

Ελληνικό σάντουιτς με φέτα, τομάτα, 
πάστα ελιάς, ελαιόλαδο & φρέσκια ρίγανη
Greek sandwich with feta cheese, tomato, 
olive paste, olive oil & fresh oregano  € 9

Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν ή γαλοπούλα, τυρί, 
τομάτα, μαγιονέζα & τρυφερά φύλλα μαρουλιού. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.
French baguette with ham or turkey, cheese, 
tomato, mayo & fresh lettuce leaves. 
Served with French fries. € 9

ΣΟΥΠΕΣ /SOUPS
Παραδοσιακός τραχανάς με φέτα 
Traditional tarhana with feta cheese  € 8

Σούπα ημέρας
Soup of the day   € 8

ΖΥΜΑΡΙΚΑ / PASTA 

Πένες Ναπολιτέν με φρέσκια τομάτα & βασιλικό  
Penne Napolitana with fresh tomato & basil  € 9

Ταλιατέλες Μπολονέζ με φρέσκο μοσχαρίσιο 
κιμά & κεφαλοτύρι 
Tagliatelle Bolognese with minced beef 
& kefalotyri cheese   € 10

Ριζότο με κοτόπουλο, πέστο βασιλικού 
& φλέικς παρμεζάνας 
Chicken risotto with basil pesto 
& parmesan flakes  € 11



Ταλιατέλες με γαρίδες, ούζο, φρέσκια τομάτα & θυμάρι
Tagliatelle with shrimps, ouzo, fresh tomato & thyme   € 12

Πένες με καπνιστό σολομό, βότκα  
& κρέμα με άνηθο & λεμόνι
Penne with smoked salmon, vodka 
& lemon-dill cream sauce  € 12

Ταλιατέλες καρμπονάρα με καπνιστό μπέικον 
& πούδρα παρμεζάνας  
Tagliatelle carbonara with smoked bacon 
& parmesan powder  € 11
 
 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι σχάρας με πατάτες τηγανητές 
& μικρή χωριάτικη σαλάτα
Grilled beef burger with French fries & small Greek salad  € 12

Κοτόπουλο σχάρας με λαδολέμονο μυρωδικών, 
πατάτες τηγανητές & ψητά λαχανικά  
Grilled chicken with herb olive oil & lemon sauce, 
French fries & roast vegetables  € 12

Παραδοσιακό χοιρινό σουβλάκι με πατάτες τηγανητές, 
τραγανές πιτούλες, τομάτα & κρεμμύδι
Traditional pork souvlaki with French fries, 
crispy pitta bread, tomato & onions  € 13
 
Μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος σχάρας με 
σάλτσα Μαυροδάφνης, πατάτες τηγανητές & ψητά τοματίνια
Grilled milk fed veal steak with Mavrodafni sauce, 
French fries & roast cherry tomatoes  € 15

Φιλέτο τσιπούρας σχάρας με λαδολέμονο θυμαριού, 
λαχανικά βουτύρου & ρύζι ατμού  
Grilled bream fillet with olive oil & lemon with thyme sauce, 
buttered vegetables & steamed rice  € 15

Γαρίδες σχάρας με πικάντικο λαδολέμονο 
& πράσινη σαλάτα με τοματίνια
Grilled shrimps with spicy olive oil & lemon sauce,  
fresh green salad with cherry tomatoes  € 15

Μιξ γκριλ (μπιφτέκι μοσχαρίσιο, φιλετάκι κοτόπουλου, 
ψαρονέφρι, χωριάτικο λουκάνικο, αρνίσιο παϊδάκι, 
πίτες & πατάτες τηγανητές)
Mixed grill (veal burger, chicken fillet, pork fillet, 
village sausage, lamb chop, pitta bread & French fries)  € 16

Φιλέτο μόσχου σχάρας με πατάτες τηγανητές,  
λαχανικά σωτέ & πιπεράτη σάλτσα
Grilled beef fillet with French fries, sauteed vegetables 
& pepper sauce  € 18



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS

Γιαούρτι με μέλι & καρύδια ή με φρέσκα φρούτα εποχής 
Yoghurt with honey & walnuts or with fresh seasonal fruit € 7 

Cheesecake με αμαρέτο & αγριοκέρασα
Cheesecake with amaretto & wild cherries  € 8

Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα εποχής
Fresh seasonal fruit salad  € 7  

Μους πικρής σοκολάτας με καραμελωμένα αμύγδαλα 
& σάλτσα πορτοκαλιού
Bitter chocolate mousse with caramelized almonds 
& orange sauce  € 8

Παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού 
Traditional sweet preserves € 5

Παγωτό της επιλογής σας (2 μπάλες) 
Ice cream of your choice (2 scoops)  € 7

Brownies με καρύδια & παγωτό
Brownies with walnuts & ice-cream  € 8  

Ποικιλία Ελληνικών σιροπιαστών γλυκών
Traditional Greek sweets variety   € 8

Στις σαλάτες χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο, στα τηγανητά 
φυτικό λάδι & η φέτα είναι Ελληνική. Extra virgin olive oil used 
in salads, vegetable oil in fried items & feta cheese is Greek.  
Όλα τα κρέατα και πουλερικά είναι κατεψυγμένα. All meats 
& poultry are frozen. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να 
πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο 
(απόδειξη-τιμολόγιο). Consumer is not obliged to pay if the notice 
of payment has not been received (receipt-invoice). Οι τιμές 
περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. All prices are 
inclusive of taxes. 






