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ΣΝΑΚ ΜΕΝΟY / SNACK MENU 
Τοστ µε λευκό ψωµί, ζαµπόν & τυρί / Wheat toast with ham & cheese 

€3.60 
σερβίρεται µε πατατάκια /  served with chips "

Τοστ ολικής αλέσεως µε καπνιστή γαλοπούλα και τυρί / Whole wheat 
toast with smoked turkey & cheese  €3.60 

σερβίρεται µε πατατάκια /  served with chips "
Μίνι Μπέργκερ / Mini Burger Φρέσκος µοσχαρίσιος κιµάς σε αφράτο ψωµάκι, τυρί ένταµ, 

ντοµάτα, µαρούλι, κέτσαπ, µαγιονέζα, σερβίρεται µε φρέσκιες τηγανιτές πατάτες ή σαλάτα 
πανδαισία / beef burger in buns with edam cheese, tomato lettuce, ketchap, mayonnaise, served 

with homemade french fries or pandesia salad €6.50 "
Κλασσικό κλαµπ σάντουιτς / Classic club sandwich   €7.50   

ζαµπόν, µπέικον, τυρί, µαγιονέζα, ντοµάτα, µαρούλι, σερβίρεται µε φρέσκιες τηγανιτές πατάτες / ham, 
bacon, cheese, mayonnaise, tomato, lettuce, served with fresh french fries "

Μπαγκέτα µε ζαµπόν, τυρί κασέρι, µαρούλι & µαγιονέζα / Baguette 
with ham, kasseri cheese, lettuce & mayonnaise   €4.00 

µπαγκέτα ολικής αλέσεως ή λευκή, σερβίρεται µε σαλάτα πανδαισία ή πατατάκια / Whole wheat or 
wheat baguette, served with pandesia salad or chips "
Πιάτο τυριών / Cheese platter  €5.00

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS 
Φέτα τυλιγµένη σε φύλλο κρούστας µε σουσάµι τηγανισµένη 
σε µέλι / Feta cheese wrapped in phyllo dough fried in 
honey and sesame €5.80 "
Χοιρινά κεφτεδάκια µε πάπρικα & ξύσµα πορτοκαλιού / Pork 
meatballs with paprika & orange zest  €8.50 "
Πατάτες τηγανιτές / French fries  €3.00 "
Ψωµάκια µε σπιτικό ντιπ / Bread selection served with 
homemade dip  €1.00 "
ΣΑΛAΤΕΣ / SALADS           KANONIKH / NORMAL       ΜΙΚΡΗ / SMALL 

Πανδαισία/ Pandesia Salad     €7.00                €4.00 
λόλα, ραντίτσιο, κινέζικο λάχανο, ρόκα, πολύχρωµες 
πιπεριές, ραπανάκι, σάλτσα µουστάρδας / lollo rosso, 
chinese lettuce, radicchio, rocket, peppers, radish, mustard 
sauce ""
Σαλάτα λάχανο χαλούµι / Cabbage salad with 
chaloumi cheese €8.00 "
Ελληνική / Greek Salad   €7.50 ντοµάτα, αγγούρι, ρόκα, 
ντακάκι, κρεµµύδι, κάπαρη, ελιές, µαϊντανός & φέτα / 
tomato, cucumber, rocket, mini rusks, onion, olive,  caper, 
parsley & feta cheese 

Σαλάτα µε κινόα / Quinoa salad  €6.00 ντοµάτα, 
πιπεριά, κολοκύθι, φρέσκο κρεµµυδάκι, µαϊντανός, 
κόλιανδρος & χυµό λεµονιού / tomato, pepper, zucchini, 
fresh onion, parsley, coriander & lemon sauce  

Σαλάτα κοτόπουλου /  Chicken Salad €8.80 
πολύχρωµη σαλάτα µε τρυφερά κοµµάτια κοτόπουλου 
σχάρας, κρουτόν, τριµµένη παρµεζάνα & σως 
µουστάρδας / salad with grilled chicken, croutons, 
parmesan cheese & mustard sauce 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES "
Φρέσκος Σολωµός Σωτέ, µε δροσερή σαλάτα & 
λαδολέµονο / Fresh Sautéed Salmon, served with 
fresh salad & lemon sauce   €12.80 "
Σπαγγέτι ολικής αλέσεως  µε µπολονέζ 
κοτόπουλου / Chicken bolognese with whole 
wheat spaghetti    €9.00 "
Ταλιατέλες µε µανιτάρια / Tagliatelle with 
mushroom     €7.80 "
Μπιφτέκι µοσχαρίσιο / Beef Burger*   €9.80 "
Mοσχαρίσια µπριζόλα µε σάλτσα µυρωδικών / 
Beaf steak with herb sauce* €11.00 "
Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας / Grilled chicken 
breast fillet*    €9.80 "
Μπιφτέκι κοτόπουλο / Chicken Burger*    €9.00 "
* Σερβίρονται µε φρέσκιες πατάτες τηγανιτές ή βραστά 

λαχανικά / Served with fresh french fries or with 
boiled vegetables " "

Ρωτήστε μας για το πιάτο ημέρας! 
Please ask us for daily specials!

ΓΛΥΚA / PASTRIES 
Σοκολατένιο Μωσαϊκό µε µπισκότα / Biscuits mosaic cake   €4.50 

Σπιτικό Τσίζ κέικ / Homemade cheese cake   €5.50 
Γαλακτοµπούρεκο / Galaktoboureko €5.50 

1 µπάλα παγωτό /  1 Ice cream scoop €2.50 
Φρέσκα φρούτα εποχής / Fresh fruits platter €5.50 "



Όλα τα κρέατα και τα πουλερικά µας είναι φρέσκα / Our meat and poultry are fresh "
Ο σολωµός µας είναι φρέσκος / Our solomon is fresh "

Οι τηγανιτές µας πατάτες είναι φρέσκιες / Our french fries are fresh "
Στις φρεσκοκοµµένες σαλάτες και στα λαδερά µας χρησιµοποιούµε παρθένο ελαιόλαδο / In our fresh salads and vegetables 

we use virgin olive oil "
Τα θαλασσινά µας είναι κατεψυγµένα / Our sea food is frozen "

Στα τηγανιτά µας χρησιµοποιούµε αραβοσιτέλαιο / For our fried dishes we use corn oil "
Η κουζίνα λειτουργεί σύµφωνα µε προδιαγραφές HACCP / The food is prepared according to HACCP specifications "

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνονται όλοι οι φόροι / All taxes included 

Αγορονοµικός υπεύθυνος: Γεωργία Δάβαρη / Surety: Georgia Davari 

Οι τιµές µας µπορούν να αλλάξουν χωρίς καµιά προειδοποίηση / Prices may change without prior notice 

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 payment has not been received (Receipt – Invoice). Α.Γ. 4 / ΦΕΚ 3313 / Β / 
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