
& τυρί cheddar

Μπουρεκάκια με γέμιση από ζουμερό κοτόπουλο,
τυρί κρέμα, δυόσμο,με πιπεριά τσίλι

(ελαφρώς πικάντικο) & μπέϊκον

Χοιρινή τηγανιά με γλυκό κρασί Samos,
δενδρολίβανο & φρέσκα μυρωδικά

Φέτα σε τραγανό φύλλο με μέλι
& καβουρδισμένο σουσάμι

Μανιτάρια pleurotus με παρμεζάνα,
φρέσκα μυρωδικά & καραμελωμένο βαλσάμικο

Χαλούμι με ψητές ντομάτες,
αραβική πίτα & pesto βασιλικού

Γαρίδες της Μεσογείου με ούζο, ροζ πιπέρι,
άνηθο & κρέμα γάλακτος

Μύδια αχνιστά με κρασί, ούζο,
μουστάρδα, σκόρδο & άνηθο

Ψωμί και ντίπ κατ΄ άτομο

Πιτάκια με πικάντικο μοσχαρίσιο κιμά

Σαλάτα ρόκα με λιαστές ντομάτες, παρμεζάνα,
καρύδια & vinaigrette από ξύδι βαλσάμικο με μέλι

Σαλάτα από iceburg, τραγανό μπέϊκον,
ντοματίνια, κρουτόν & vinaigrette μουστάρδας

Χωριάτικη της Μεσογείου με κρητικά παξιμάδια

Mix πράσινης σαλάτας με τραγανά nuggets, κρουτόν
αραβικής πίτας, παρμεζάνα & vinaigrette μουστάρδας

Πράσινη σαλάτα με γαρίδες, καπνιστό σολομό,
αγγούρι & vinaigrette από φρέσκο μάνγκο

ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS

ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΣΤΑΝΗ          ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΝΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ, ΣΕΡΒΙΣ 13%, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5%,
ΦΠΑ 13% & 23% ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ Ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE). 

11,00 €

12,00 €

12,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

12,00 €

11,50 €

1,50 €

11,00 €

9,00 €

8,00 €

11,00 €

12,00 €

and cheddar cheese

Patties stuffed with juicy chicken,
cream cheese, spearmint,
soft chili and bacon

Stir-fried pork with sweet wine Samos,
rosemary and fresh herbs

Feta cheese in crispy filo pastry
with honey and roasted sesame seeds

Pleurotus mushrooms with parmesan,
fresh herbs and caramelized balsamic vinegar 

Halloumi cheese with roasted tomatoes,
pita bread and basil pesto 

Mediterranean shrimps with ouzo, pink pepper,
dill and crème fraîche 

Steamed mussels with wine, ouzo,
mustard, garlic and dill

Bread and dip per person

Dumplings stuffed with spicy beef minced

Arugula salad with sundried tomatoes, parmesan,
nuts and vinaigrette of balsamic vinegar and honey 

Iceberg lettuce salad with crispy bacon,
cherry tomatoes, croutons and mustard vinaigrette

Mediterranean-style Greek salad with Cretan rusks

Green salad with crunchy nuggets, croutons
of pita bread, parmesan and mustard vinaigrette

Green salad with prawns, smoked salmon,
cucumber and fresh mango vinaigrette



Μοσχαρίσιο φιλέτο ala cream
με φρέσκα μανίταρια (συνοδεύεται με ρύζι

ή πατάτες τηγανιτές ή σοτέ λαχανικά)

Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος, με ψητή πατάτα
& καραμελωμένα κρεμμύδια

Μοσχαρίσιο φιλέτο pepper
τρία αρωματικά πιπέρια, ροζ, μαύρο, πράσινο

(συνοδεύεται με ρύζι ή πατάτες τηγανιτές
ή σοτέ λαχανικά)

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι με μαστίχα
(συνοδεύεται με ψητή πατάτα)

Μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα  από γλυκό κόκκινο 
κρασί & σταφίδες (συνοδεύεται με ρύζι ή πατάτες

τηγανιτές ή σοτέ λαχανικά ή πουρέ γλυκοπατάτας)

Σαντορινιό ψαρονέφρι, σβησμένο με κρασί
& κάπαρη με πουρέ πατάτας

Κοτόπουλο με κρασί Vinsanto & αμύγδαλα

Κοτόπουλο σχάρας με σως Jack Daniels
& ψητά λαχανικά

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ ΜΑΙΝ DISHES

Ριζότο με κοτόπουλο, ροκφόρ & μπέϊκον

Linguini καρμπονάρα με καπνιστό μπέϊκον,
παρμεζάνα & κρέμα γάλακτος

Ravioli γεμιστά με χαλούμι,
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας & ελιές

Spaghetti Napolitana με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας

Tortellini γεμιστά με σολομό, μπρικ,
άνηθο & κρέμα γάλακτος

Πένες με κοτόπουλο, φρέσκο τυρί κρέμα
& πολύχρωμες πιπεριές

ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ PASTA & RISOTTO

14,00 €

10,00 €

14,00 €

7,50 €

19,00 €

12,00 €

24,00 

17,00 €

24,00 €

10,00 €

24,00 €

13,00 €

12,00 €

14,00 €

€

Risotto with chicken, roquefort and bacon

Linguini carbonara with smoked bacon,
parmesan and crème fraîche

Stuffed ravioli with halloumi cheese,
fresh tomato sauce and olives

Spaghetti Napolitana with fresh tomato sauce

Stuffed tortellini with salmon,
brick, dill and crème fraîche

Penne with chicken, fresh cream cheese 
& colorful peppers

Beef steak alla cream
with fresh mushrooms (served with rice
or fries or sautéed vegetables)

Beef steak with baked potato
and caramelized onions

Pepper beef filet with three pimentos
pink, black and green pepper
(served with rice or fries or 
autéed vegetables)

Beef burger with mastic
(served with baked potatoes)

Beef fillet with a sauce of sweet red wine and raisins
(served with rice or chips fries or sautéed vegetables
or mashed sweet potatoes)

Santorini tenderloin in wine and capers
served with mashed potatoes

Chicken with Visanto wine and almonds

Grilled chicken with Jack Daniels sauce
and grilled vegetables

Σολομός σχάρας με ψητά λαχανικά

Σολομός ποσέ με γλυκό κρασί
και φρέσκα χόρτα

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ SEA FOOD

16,00 

15,00 €

€

Poached salmon with sweet wine
and fresh greens

Grilled salmon with roasted vegetables



Κοτομπουκιές πανέ

Κροκέτες ψαριού

Μπιφτέκι με ψωμί μπέργκερ

  (Σερβίρονται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες ή ρύζι ή σαλάτα πράσινη)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ KIDS’ MENU

Πορτοκαλόπιτα με παγωτό καϊμάκι

Παραδοσιακοί λουκουμάδες με μέλι ή σοκολάτα

Cheesecake με σάλτσα από φρούτα του δάσους

Cheesecake σοκολάτα

Ιταλικό τυραμισού

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια

ΓΛΥΚΑ SWEET DESSERTS

ΠΟΤΑ DRINKS

8,00 

9,50 €

8,50 €

€

8,00 €

6,00 €

7,00 €

8,00 €

7,00 €

7,00 €

Εμφιαλωμένο νερό (1lt)

Αναψυκτικά (250ml)

Ποτά απλά

Ποτά σπέσιαλ

Ποτά έξτρα σπέσιαλ

Κοκτέϊλ

Ποτήρι κρασί (λευκό ή κόκκινο)

Ποτήρι Σαγκρία

Μπύρες μπουκάλι (330ml)
Mythos, Kaiser,Kaiser blonde, Calsberg

Μπύρες premium μπουκάλι (330ml) 
Guinness (black), Corona (exotic Lager), Kilkenny (red)

Somersby Apple
Οίνος απο μήλα

Breaded chicken nuggets

Fish fingers

Beef burger with burger bun

(Served with fresh fries or rice or green salad)

Traditional donuts with honey or chocolate sauce

Cheesecake with berries sauce 

Chocolate cheesecake

Italian tiramisu

Chocolate soufflé with vanilla ice cream

Οrange pie with ice cream

Bottled water (1lt)

Refreshments (250ml)

Simple drinks

Special drinks

Extra special drinks

Cocktails

Wine by the glass (white or red wine)

Sangria wine by the glass

Beer Bottle (330ml)
Mythos, Kaiser,Kaiser blonde, Calsberg

Premium beer bottle (330ml) 
Guinness (black), Corona (exotic Lager), Kilkenny (red)

Somersby Apple
Apple ciber

2,50 €

3,50 €

7,50 €

9,00 €

12,00 €

8,50 €

6,00 €

6,50 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €
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