
Για αρχή... / Appetizers
Μπρουσκέτες

με ντομάτα, φέτα, αγγούρι και ελιές
Bruschetta

with tomatoes, feta cheese, 
cucumber and olives

4,50€

Πλατό τυριών (2 ατόμων)
4 είδη τυριών με αποξηραμένα φρούτα, 

πιτάκια και κριτσίνια
Cheese platter (2 pax)

(4 varieties of cheese, dried fruits, 
pita-bread and breadsticks)

12,00€

Καπνιστός Σολομός 
σε μαύρο ψωμί και αρωματισμένο τυρί κρέμα

Smoked Salmon 
served with brown bread and

flavored cream cheese
5,50€

Τραγανή φέτα 
με σάλτσα μελιού και σουσάμι

Crispy feta cheese 
with honey sauce and sesame

4,50€

 Spring rolls λαχανικών
σερβίρεται με γλυκόξινη σάλτσα

Spring rolls with vegetables (served with seet & sour sauce)
4,50€



Σαλάτες / Salads
Μεσογειακή

 με κριθαροκούλουρα, ντομάτα, αγγούρι, 
άγρια ρόκα, κρεμμύδι, κάπαρη, φέτα και ελιές

Mediterranean salad with barley rusks,
tomatoes, cucumber, wild arugula, onion, capers, 

feta cheese and olives
6,50€

Πράσινη σαλάτα με αποξηραμένα σύκα,
καρύδια και κατσικίσιο τυρί
Mixed green salad with dried figs, 

walnuts and goat cheese
7,00€

Σαλάτα Caesar
με iceberg, κρουτόν, ψητό κοτόπουλο, μπέικον, 

παρμεζάνα και dressing
Caesar salad with iceberg, croutons, grilled chicken, bacon, parmesan 

cheese and dressing
7,00€

Πράσινη σαλάτα με βινεγκρέτ πορτοκαλιού,
σουσάμι και δαμάσκηνα

Mixed green salad with orange vinaigrette sauce,
sesame and prunes

6,50€



Κυρίως πιάτα / Main Dishes
Φιλετάκια ψαρονέφρι

με δαμάσκηνα και φρέσκα μανιτάρια συνοδευμένο
με πουρέ απο πατάτα και δενδρολίβανο

Pork fillet with prunes and fresh mushrooms 
served with mashed potatoes and rosemary

9,50€

Light χειροποίητο μπιφτέκι κοτόπουλο 
με σάλτσα γιαουρτιού και ψητά λαχανικά

Light handmade chicken burger 
with yoghurt sauce and grilled vegetables   

7,00€

Χειροποίητο μπιφτέκι μοσχαρίσιο 
με φρέσκιες πατάτες τηγανητές

Handmade beef burger with hand-cut fries
7,50€

 
Φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα

συνοδευμένο με φρέσκιες πατάτες τηγανητές
Grilled chicken fillet with hand-cut fries

7,50€ 

Φρέσκο φιλέτο σολο μού
με ψητά λαχανικά και sauce vinaigrette

Salmon fillet with grilled vegetables 
and vinaigrette sauce

9,50€

Φιλέτο γλώσσας τηγανιτό
με βραστά λαχανικά και sauce μαγιονέζας

Fried sole fish with steamed vegetables and 
mayonnaise sauce

9,00€

Ποικιλία Κρεατικών (2 ατόμων)
με μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπιφτέκι κοτόπουλο,

φιλέτο κοτόπουλο, χωριάτικο λουκάνικο, ψαρονέφρι, πιτούλες,
φρέσκιες πατάτες τηγ. και sauce γιαουρτιού

Mix Grill (2 pax)
with beef burger, chicken burger, grilled chicken, sausage, 
pork fillet, pita-bread, hand-cut fries and yoghurt sauce   

14,50€



Ζυμαρικά / Pasta
Spaghetti με φρέσκια σάλτσα ντομάτας και βασιλικό

Spaghetti with fresh tomato sauce and basil
6,50€

Πέννες Βυζαντινό
με φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, σάλτσα ντομάτας, 

και τυρί κρέμα Philadelphia
Penne Byzantino with chicken fillet,

bacon, tomato sauce and Philadelphia cream cheese
7,50€

Spaghetti με φιλετάκια χοιρινά 
και κρεμώδη σάλτσα μανιταριών

Spaghetti with pork fillet and creamy mushroom sauce
8,00€

Πέννες με χωριάτικο λουκάνικο
μελιτζάνες και φέτα

Penne with sausage, eggplant and feta-cheese
8,00€

Πέννες με φρέσκο σολομό και βότκα
Penne with salmon and vodka

8,50€


