
B A R F O O D M E N U

Ψητά λαχανικά
λαχανικά εποχής, ψημένα στη σχάρα,

αρτισμένα με παρθένο ελαιόλαδο, ξύδι βαλσάμικο
& φρέσκα μυρωδικά, συνοδευόμενα από χαλούμι σχάρας

5,70

Πικάντικες φτερούγες κοτόπουλο (4 τεμ.)
συνοδευόμενες από αρωματική σάλτσα γιαουρτιού

4,00

6,50 Mini burgers (3 τεμ.)
burger κοτόπουλο με λιωμένη gorgonzola, ντομάτα,

μαρούλι & σαλτσα chili

μοσχαρίσιο burger με τυρί, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον & μαγιονέζα

μοσχαρίσιο burger με μανιτάρια, ντομάτα, μαρούλι, τυρί
& μαγιονέζα αρωματισμένη με τρουφόλαδο
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PIZZA

Ζέας κλασικά

επιλέξτε ζυμαρικά

&  RISOTTO

Mini pizzas (6 τεμ.)
Margherita

Προσούτο, μανιτάρια
5,00
6,00

Μοτσαρέλα σωτέ με προσούτο & σαλάτα ρόκας 4,50

Ποικιλία τυριών 
παρμεζάνα, ελληνικό κατσικίσιο τυρί, γραβιέρα,

gorgonzola, μοτσαρέλα

(μικρή / μεγάλη)

6,00 / 12,00

Ποικιλία αλλαντικών
προσούτο, μορταδέλα, σαλάμι μπύρας, φιλέτο γαλοπούλας

(μικρή / μεγάλη)

6,00 / 12,00

Caesar’s
καρδιές μαρουλιού & iceberg, φρεσκοψημένα 

ζουμερά φιλετάκια κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, κρουτόν, 
παρμεζάνα & «σπιτική» vinaigrette caesar’s

 �

7,00

Prosciutto
τρυφερά φύλλα από σπανάκι & baby ρόκα, 

προσούτο, καρύδια, καβουρδισμένο κουκουνάρι,
κατσικίσιο τυρί, ντοματίνια & dressing λεμονιού με πέστο 

 �

8,00

Ελληνική σαλάτα
ντομάτες, ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριές, 

ελιές, κρεμμύδι, κάπαρη, παραδοσιακά παξιμάδια,
ελληνική φέτα & παρθένο ελαιόλαδο

6,50

Caprese
ντομάτα & φρέσκια μοτσαρέλα

με πέστο βασιλικού

6,00

Σαλάτα τόνου
ανάμεικτη σαλάτα, ντοματίνια, αγγούρι, κάπαρη,

ελιές, τόνος & vinaigrette λεμονιού 

5,50

 � Margherita
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,

φρέσκια μοτσαρέλα & βασιλικός

9,00

Prosciutto
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,

φρέσκια μοτσαρέλα, προσούτο & φύλλα ρόκας

10,00

 � Mama Grecia
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, μείγμα τυριών, ελιές,

πιπεριές, κρεμμύδι, φέτα & ελαιόλαδο

10,00

 � Funghi
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, μείγμα τυριών, μανιτάρια,

φρέσκα μυρωδικά & λάδι τρούφας

9,00

 � Picante
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, μείγμα τυριών,

ψητές πιπεριές, chili & πικάντικο σαλάμι 

9,00

 � Tagliatelle με μείγμα μανιταριών
φρέσκα μυρωδικά & λάδι τρούφας

7,50

 � Farfalle με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας
μοτσαρέλα & βασιλικό

6,00

 � Spaghetti καρμπονάρα
μπέικον, κρόκος αυγού ή κρέμα γάλακτος,

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

7,20

 � Spaghetti Mediterraneo
φρέσκια ντομάτα, ελιές, φέτα

6,00

 � Tagliatelle με κρέμα gorgonzola & φασκόμηλο 7,00

 � Farfalle με «σπιτική» σάλτσα πέστο & λαχανικά 6,50

 � Risotto γαρίδας* με δυόσμο & λεμόνι 7,20

 � Risotto με σαφράν, κοτόπουλο & λαχανικά 7,00
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Όλα τα πιάτα συνοδεύονται από λαχανικά σχάρας,
ανάμεικτη σαλάτα ή φρέσκες τηγανιτές πατάτες

 � Κοτόπουλο σχάρας
φρέσκα μυρωδικά & ελαφριά σάλτσα λεμονιού

7,50

 �  Burger από φιλέτο κοτόπουλο
gorgonzola, ντομάτα, μαρούλι & σαλτσα chili

6,90

 � Μοσχαρισιο burger
μανιτάρια, ντομάτα, μαρούλι, τυρί

& μαγιονέζα αρωματισμένη με τρουφόλαδο

7,20

 � Μοσχαρίσιο rib-eye με αρωματικό βούτυρο 15,50

 � Χοιρινά σκαλοπίνια με λεμόνι & κάπαρη 7,90

 Ποικιλία από μπρουσκέτες (8 τεμ.)
μαριναρισμένη ντομάτα, ελιά & φέτα

gorgonzola με λιαστή ντομάτα
μοτσαρέλα με ντομάτα & πέστο βασιλικού

προσούτο & παρμεζάνα

6,00

Σαλάτα ζυμαρικών
φρέσκο κρεμμύδι, λιαστή ντομάτα, σπανάκι,

chili & προσούτο 

6,00

(επιλογή ζυμαρικού: κλασικά farfalle ή Ζέας)

επιλογή ζύμης:
κλασική ή με αλεύρι Ζέας

 � Classic
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, μείγμα τυριών, ζαμπόν,

μπέικον, μανιτάρια & πιπεριές

10,00

7,50

Φτιάξτε την pizza της αρεσκείας σας
Βάση (ζύμη, σάλτσα ντομάτας, μείγμα τυριών)
Αλλαντικά: 1,00   Τυριά: 1,00   Λαχανικά: 0,50

Λάδι τρούφας: 1,00 



Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη Ι Καρκινοειδή (θαλασσινά με κέλυφος, π.χ καβούρια, γαρίδες, αστακοί) και προϊόντα τους Ι Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά Ι Ψάρια και προϊόντα 
με βάση τα ψάρια Ι Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες Ι Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια Ι Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα Ι Καρποί με κέλυφος         
(π.χ. αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, κάσιους κτλ) Ι Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο Ι Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι Ι Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους 
σησαμιού Ι Διοξείδιο του θείου (SO ) και θειώδεις ενώσεις Ι Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο Ι Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.2

Εάν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή και συστατικό τροφίμου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο προσωπικό μας, 
προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις αλλεργιογόνες ουσίες για τα τρόφιμα που σας ενδιαφέρουν.

Συστατικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες ανά είδος τροφίμου.

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ ΠΟΤΗΡΙ  ΦΙΑΛΗ 750ml

ΛΕΥΚΑ

Βιβλία Χώρα
Sauvignon Blanc, Ασύρτικο

5,00 23,00

Μαγικό Βουνό
Sauvignon Blanc

6,00 30,00

Μετόχι Τσάνταλη
Sauvignon Blanc, Ασύρτικο

3,50 11,00

Κτήμα Γεροβασιλείου
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά

25,00-

Σιγάλας Σαντορίνη
Ασύρτικο

33,00-

Ήδυσμα Δρυός
Chardonnay

25,00-

4 Λίμνες Κυρ-Γιάννη
Chardonnay, Gewürztraminer

25,00-

Vinsanto
Αηδάνι, Ασύρτικο

7,00 -

ΡΟΖΕ
Κτήμα Άλφα

Syrah
24,00-

Ακακίες Κυρ-Γιάννη
Ξινόμαυρο

20,00-

ΕΡΥΘΡΑ
Κτήμα Άλφα

Syrah, Merlot, Ξινόμαυρο
35,00-

Μετόχι Τσάνταλη
Cabernet Sauvignon, Λημνιό

12,004,00

Κτήμα Κατσαρός
Merlot

32,00-

Σανγκριά ποτήρι 5,00 -

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ
& ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ

Moscato d’ Asti 750ml

Asti Martini 175ml

Moët & Chandon 175ml

ΦΙΑΛΗΠΟΤΗΡΙ  

6,50

-

-

22,00

10,00

15,00

Για το μαγείρεμα, χρησιμοποιούμε μόνο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το λάδι στις σαλάτες είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε αραβοσιτέλαιο. Η φέτα είναι γνήσια Ελληνική από αιγοπρόβειο γάλα. Το κρέας, το κοτόπουλο είναι φρέσκα .
*Οι γαρίδες είναι προϊόν βαθιάς κατάψυξης.

Αναψυκτικά 250ml

Φυσικό μεταλλικό νερό 500ml / 1lt

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΝΕΡΟ
3,20

0,50 / 1,00

ΜΠΥΡΕΣ
Άλφα draught

400ml  / κανάτα 1.5lt 4,00 / 10,00

Βεργίνα Weiss draught
500ml / κανάτα 1.5lt 5,00 / 13,00

Βεργίνα Red 500ml 5,00

Amstel Free 330ml 3,70

ΠΟΤΑ
Απλό

Special

Cocktails
ο barman μας θα σας καθοδηγήσει

Ούζο Πλωμάρι 200ml

Τσίπουρο Άβατον 200ml 

Ρακί 100ml

7,00

8,00

9,00

7,00

8,00

3,00

Μαστίχα 100ml 3,00

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Το κατάστημα υποχρεούται να έχει έντυπα δελτία σε εμφανή θέση για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

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).

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Περδίκης Ηλίας

Ενημερωθείτε από το προσωπικό μας,
για τις ετικέτες και τις τιμές των malt / premium ποτών.

Semifreddo λεμόνι με μπισκότα μαρέγκας

Cheesecake
Σοκολατόπιτα

Σουφλέ σοκολάτας
Φρέσκα φρούτα εποχής

Waffle
Γιαούρτι με μέλι

Γιαούρτι με φρούτα
Παγωτό / scoop (ρωτήστε μας για τις γεύσεις)

4,80

4,80

4,80

4,80

5,00

4,50

4,00

4,50

2,50

extras
Extra scoop / απλές γεύσεις

Extra scoop / παρφέ γεύσεις

Σιρόπι: φράουλα, σοκολάτα, καραμέλα, βύσσινο

Μπισκότο
Σαντιγύ

Ζεστή πραλίνα
Μαρμελάδα

1,20

1,40

0,50

0,50

0,50

1,20

0,80

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ


