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Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα. Ένα έχετε
αλλεργία σε κάποιο από αυτά παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας ώστε να
διασφαλίσουμε την ακαταλληλότητα του γεύματος σας.

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και όλες τις νόμιμες
επιβαρύνσεις. 

Ο Καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)

Below is the list of officially recognized food allergens. If you have an allergy to any of
the following, kindly inform our service team so they can assure the safety of your
meal.

All our prices are in euros and inclusive of 24% VAT and all legal taxes.

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment (receipt-invoice) has not been
received.

G:Gluten | Γλουτένη, L:Lactose | Λακτόζη, E:Egg | Αυγά, S:Sesame | Σουσάμι, F:Fish |
Ψάρι, C:Celery | Σέλερι, N:Nuts | Ξηροί καρποί, P:Peanuts | Φυστίκια, M:Mustard |
Μουστάρδα, Cr:Crustaceans | Καρκινοειδή, So:Soya | Σόγια, Mo:Mollusks | Μαλάκια
Lu:Lupius | Λούπινο, Su:Sulphite | Διοξίδιο του θείου

GR Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία διαμαρτυρίας, σε ειδική
θήκη δίπλα στην έξοδο. για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

GB The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit
for setting out of any existed complaint.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Μουδάτσος
Legally responsible: Georgios Moudatsos



€SANDWICHES & BITES
Vegan Μπρουσκέτα  I Vegan Bruschetta                                                          G, M
Τοματίνια, τυρί Vegan, ρόκα, ελιές, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμύδι, λάδι βασιλικού,
βαλσάμικο σιρόπι, μικρή σαλάτα αβοκάντο, μαγιονέζα Φυτική
Cherry tomatoes, Vegan cheese, rucola, olives, chives, spring onion,basil oil, balsamic
syrup, small salad, avocado, vegan mayo

Λαχανικά Μαριναρισμένα  | Summer Vegetables Marinated                             M                                                                                              
Σχάρας, μελιτζάνα, κολοκυθάκια, πράσινη& κόκκινη πιπεριά, μανιτάρι, τοματίνια, ρόκα,
πράσινες& ελιές καλαμών ,ραπανάκι, βινεγκρέτ αγουρίδας, χαρουπόμελο 
Grilled, eggplant, zucchini, red& green peppers, mushrooms, cherry tomato, rucola,
green& kalamon olives, radish, vinaigrette agourida, carob glace

Σάντουιτς με κοτόπουλο | Chicken sandwich                                          G, E, M, L
Τριώροφο με μαρούλι, τομάτα, μπέικον, αυγό, μανούρι, τηγανιτές πατάτες, μαγιονέζα
με αβοκάντο και βασιλικό 
Τhree layers, lettuce, tomato, bacon, egg, manouri cheese, French fries, avocado & basil
mayonnaise 

Χοιρινό σουβλάκι   | Pork souvlaki                                                                G, M, L
Λαδόπιτα, τζατζίκι, ψητή τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανιτές 
Pita bread, tzatziki, roasted tomato, onion, fried potato

Χοιρινή Πανσέτα σαν Γύρος   | Pork Belly like Gyros                                  G, L, M
Σχάρας, πηχτόγαλο, τοματίνια, λιαστή τομάτα, μυρώνια, σουσάμι, ραπανάκι
Grilled, soft cheese, cherry tomatoes, sun dried tomato, chervil, sesame, radish

Μπιφτέκι σε Πίτα  |Beef Patty in Pita                                                        G, E, M, L
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, πίτα, μαγιονέζα με μουστάρδα κόκκους, 
μαρούλι, τομάτα, αγγουράκι πίκλα, κρεμμύδι, μπέικον, κεφαλοτύρι, μικρή σαλάτα,
πατάτες τηγανιτές 
Beef patty, pita bread, whole grain mustard mayo, lettuce, tomato, cornichon, onion,
bacon, kefalotyri cheese, small salad, fried potatoes   

9.5 Σκιουφιχτά | Skioufichta                                                                         G, SU, L
Απάκι χοιρινό, τοματίνια, φρέσκο κρεμμύδι, ελιές, γαλένι,,λάδι σκόρδου, λαχανικά
Smoked pork Apaki, cherry tomatoes, spring onion, olives, galeni cheese, garlic oil,
vegetables

Κρητικές Μακαρούνες  |Cretan Makarounes                                       G, SU, L
Φρέσκα λαχανικά εποχής, μυρωδικά, τομάτα, κρέμα γραβιέρας 
Fresh seasonal Vegetables, tomato, graviera cream 

Σπαγγέτι Θαλασσινών  | Sea Food Spaghetti                             G, CR, MO, SU
Γαρίδες, μύδια, καλαμάρι, φρέσκια τομάτα, κάπαρη, ελιές, βασιλικό
Prawns, mussels, squid, fresh tomato, caper, olives, basil

Λαβράκι Σχάρας  | Sea Bream Grilled
Σχάρας, σαλάτα πράσινη, λαχανικά μαριναρισμένα, βινεγκρέτ λεμονίου 
Grilled, green  salad, garlic cream, marinated veggies, lemon oil  vinaigrette

Μπιφτέκι σχάρας  | Beef Patty                                                         G, E, L, M, F
Μελιτζάνα καπνιστή, ψητή πατάτα, τζατζίκι γλιστρίδας
Smoked eggplant, roasted potato, purslane tzatziki

Κοτόπουλο Φιλέτο Μπούτι  | Chicken Leg Fillet                                         L, M
Σαλάτα μικρή, πατάτες σοτέ, μυρωδικά, γαλένι, λάδι πάπρικας 
Small salad, sauteed potatoes, herbs, galeni cream cheese, paprika oil

Ψάρι φρέσκο Ημέρας | Fresh Fish of the Day                                         F, L, M
Σαλάτα ανάμικτη, πατάτες βουτύρου, λάδι λεμονιού
Mixed salad, buttered potatoes, lemon oil 

14.5Ελληνική Σαλάτα | Traditional Greek Salad                                                           L
Με τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές,  φέτα, ελαιόλαδο, ρίγανη 
With tomatoes, cucumber, onion, peppers, olives, feta cheese, extra virgin olive oil,
oregano 
 
Κρητική Σαλάτα | Cretan Salad                                                                     G, E, M
Λαδοπαξίμαδο,τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, κάπαρη, πατάτα, αλατσοελιές,
κρίταμο, αυγό, γλιστρίδα και μυζήθρα 
Oil rusk, tomato, cucumber, onion, pepper,caper, potato, ‘’alatsoelies’’ olives, samphire,
boiled egg, purslane, mizithra cheese

Πράσινη Σαλάτα με Γαρίδες Σχάρας | Green Salad with grilled prawns    M, CR
Φρέσκο κρεμμύδι, τοματίνια, κάπαρη, κρίταμο, ελιές, πιπεριές μαριναρισμένες,
αγγουράκι, βινεγκρέτ αγουρίδα 
Spring onion, cherry tomatoes, caper, samphire, olives, marinated peppers, cucumber,
capers, cucumber, agourida vinaigrette                  

€ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS ΚΥΡIΩΣ | MAIN COURSES€
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Γιαούρτι Ελληνικό | Traditional Greek Yoghurt                                         L, N
Με μέλι και καρύδια ή φρουτοσαλάτα   
With honey and walnuts or fruit salad

Πορτοκαλόπιτα | Orange Pie                                                                        G, L
Σάλτσα Μαστίχας, παγωτό βανίλια, κανέλα, κράμπλ σοκολάτας
Masticha sauce, vanilla ice cream, cinnamon, chocolate crumble

Φρούτα εποχής  | Variety Of Fresh Seasonal Fruits 
Ποικιλία από φρέσκα φρούτα εποχής
Variety of fresh seasonal fruits

Επιλογή Παγωτού ή Σορμπέ | Selection of ice cream & sorbet                    L
Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, φιστίκι ή λεμόνι
Vanilla, chocolate, strawberry, pistachio, or lemon 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERT €
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2€ per scoop


