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MENU

Espresso

3.10 €

Πορτοκάλι / Orange

5.30 €

Espresso Διπλό / Double

4.10 €

Ανανάς / Pineapple

5.40€

Espresso Aﬀogato

4.40€

Μπανάνα / Banana

5.40€

Espresso Freddo (250 ml)

4.50€

Φράουλα / Strawberry

5.40€

Espresso Freddo με παγωτό / with ice cream

5.40€

Ανάμεικτος (φράουλα-μπανάνα-ανανάς)

6.50 €

Cappuccino

4.10 €

Mixed fruits (strawberry-banana-pineapple)

Cappuccino Διπλό / Double

5.20 €

Kαρότο, μπανάνα, πορτοκάλι

Cappuccino Freddo (200 ml)

4.70€

6.50 €

Carrot, banana, orange

Cappuccino Freddo με παγωτό / with ice cream 5.40€
4.10 €

/

Φραπέ με Παγωτό / with ice cream

4.90€

Φραπέ Irish cream (Baileys)

5.40€

Μιλκσέικ / milkshake

3.80€

Βανίλια ή σοκολάτα με μπανάνα και μπισκότο 7.00 €

/

5.40€

Ιρλανδέζικος /
/

2.70€

Ελληνικός Διπλός / Double

3.80€

* Σαντιγύ ή γεύση

0.30€

7.00 €

Vanilla or chocolate with banana and biscuit

Βανίλια, εσπρέσο ή baileys και μπισκότο

7.00 €

Vanilla, espresso or baileys and biscuit

Γρανίτα / Μάνγκο, φράουλα, εξωτικά φρούτα, 5.30 €
καρπούζι, passion, πράσινο μήλο, ροδάκινο, λάιμ
Sorbet / mango, strawberry, exotic fruits,
water melon, passion, green apple, peach, lime

ΣΟΚΟΛΑΤΑ / CHOCOLΑTE (200 ml)

4.70 €

Σοκολάτα Ρούμι / with rum

5.40€
5.40€

MOCCACHINO

5.40€

ΤΣΑΪ / TEA

3.80€

Κρύο (300 ml) (λεμόνι, ροδάκινο, πράσινο,
ρόδι, mix, πράσινο μέντα)

4.10 €

ICE TEA (lemon, peach, green tea, pomegranate,
mix, green mint)
* Σαντιγύ ή γεύση ή μέλι / cream or ﬂavor or honey 0.30€

Εμφιαλωμένο Nερό (1000 ml)

2.50€

Still mineral water

Αναψυκτικά (250 ml)

3.80€

Red Bull (250 ml)

5.00€

Perrier (330 ml)

3.80€

Somersby Apple (330 ml)

4.00€

Χυμός / juice

3.80€

Σουρωτή (750 ml) / Sparkle

4.00€

Pepsi, Pepsi light, 7UP, HBH, Λεμονίτα, Σόδα, Τόνικ

BURGER
Aυγά μάτια με μπέικον

6.00€

Jack Daniels Burger

11.00€

Ομελέτα σπέσιαλ

7.10€

Caramelized onions Burger

11.00€

Cheeseburger

11.00€

9.30€

Μπιφτέκι από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, μαρούλι,
ντομάτα, πίκλες και τυρί cheddar
Fresh ground beef, lettuce,
tomato, cheddar sauce, pickles

Tόστ με ζαμπόν ή γαλοπούλα,
γκούντα και τομάτα*

4.90€

Chickenburger

9.50€

Mπαγκέτα πολύσπορη με προσούτο

7.80€

Fried eggs with bacon
Omelet special

Μπιφτέκι από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, μαρούλι,
ντομάτα, μπέικον aﬀumicata, καραμελωμένα κρεμμύδια
Fresh ground beef, lettuce,
tomato, bacon aﬀumicata, caramelized onions

Τα σάντουϊτς µε * συνοδεύονται µε πατάτες country*.
Sandwiches with * are accompanied by potatoes country*.

Kλασικό Club με ζαμπόν και μπέικον*

8.20€

Classic Club sandwich with ham and bacon*

Club με φιλέτο κοτόπουλου και μπέικον*
*

Toasted sandwich with gouda cheese, tomato,
turkey or ham*

(φέτα, ντομάτα, πάστα ελιάς, ελαιόλαδο,
πράσινη πιπεριά, ρίγανη)
Traditional Baguette (feta cheese, tomato, olive
paste, olive oil, green pepper, oregano)

Mπαγκέτα σολωμού

(καπνιστός σολωμός, sauce ravicotté)
Salmon Baguette
(smoked salmon, sauce ravicotté)

Tagliata κοτόπουλο & sweet chilli sauce,
ντομάτα, μαρούλι
Chicken tagliata & sweet chilli sauce,
tomato, lettuce
Όλα τα burger σερβίρονται με πατάτες country* και σαλάτα.

(προσούτο, φλοίδες παρμεζάνας, ρόκα,
ελαιόλαδο & μαρμελάδα σύκο)
Baguette with prosciutto (prosciutto, parmezana

Mπαγκέτα χωριάτικη

Μπιφτέκι από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, μαρούλι,
ντομάτα, μπέικον, Jack Daniels σως
Fresh ground beef, lettuce,
tomato, bacon, Jack Daniel’s sauce

All burgers served with potatoes and salad.

7.20€

/

Ζαμπόν, τυρί, τομάτα

6.20€

Κοτόπουλο, κασέρι, τομάτα, αρωματικά

7.60€

Ham, cheese, tomato

8.80€

/

Σοκολάτα

5.80€

Chocolate

Σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο

7.00€

Chocolate, banana, biscuit

**Mπάλα παγωτό

2.00€

**Scoop of ice cream
**Γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα, καραμέλα, καϊμάκι, cookies,
στρατσιατέλλα, φράουλα
vanilla, chocolate, banana, caramel, stracciatella, strawberry

ΟΡΕΚΤΙΚΑ/APPETIZERS
10.20€

Fruit Delight Φρεσκοψημένη βάφλα με

φρέσκα φρούτα, σιρόπι φράουλας με σαντιγύ και καρύδια

5.80€

Φέτα σε τραγανό φύλλο με μέλι
& καβουρδισμένο σουσάμι
Feta cheese in crispy ﬁlo pastry with honey
and roasted sesame seeds

Banana Dream Φρεσκοψημένη βάφλα με

7.00€

Μπουρεκάκια με γέμιση από ζουμερό

14.00€

Τhink Sweet Φρεσκοψημένη βάφλα με

8.80€

Spring rolls λαχανικών
με sweet chilli sauce
Spring vegetable rolls with sweet chilli sauce

12.00€

Μανιτάρια pleurotus με παρμεζάνα, φρέσκα

12.90€

Χαλούμι με ψητές ντομάτες, αραβική πίτα
& pesto βασιλικού
Halloumi cheese with roasted tomatoes,
pita bread and basil pesto

12.20€

Sundae Φρεσκοψημένη βάφλα με

6.50€

1 μπάλα παγωτό, σιρόπι σοκολάτας και τριμμένο αμύγδαλο

κομμάτια μπανάνας, πραλίνα, τριμμένο μπισκότο,
σαντιγύ και καρύδια
2 μπάλες παγωτό, σιρόπι, τριμμένο μπισκότο και
αμύγδαλο

**Mπάλα παγωτό
**Scoop of ice cream

1 μπάλα παγωτό με σαντιγύ
και σιρόπι σε φωλιά από μπισκότo
1 ice cream scoop with whipped cream
and syrup in a biscuit “nest”
2 μπάλες παγωτό / ice cream scoop
3 μπάλες παγωτό / ice cream scoop

2.00€

3.80€

6.00€
7.60€

Πορτοκαλόπιτα με παγωτό καϊμάκι

8.70€

Cheese cake σοκολάτας με λευκή γκανάζ

8.70€

Portokalopita with ice cream

Cheese cake with chocolate ganache white

Cheese cake λευκό με σάλτσα από φρούτα
του δάσους

7.60€
7.60€

Italian tiramisu

Σουφλέ σοκολάτα

7.60€

Chocolate Souﬄe

Γιαούρτι με δημητριακά και μέλι

6.50€

Υoghurt with cereal and honey

Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα εποχής

μυρωδικά & καραμελωμένο βαλσάμικο
Pleurotus mushrooms with parmesan,
fresh herbs and caramelized balsamic vinegar

Γαρίδες* σαγανάκι με ούζο,
ντομάτα και φέτα
Shrimps saganaki with ouzo,
tomato and feta cheese
Ψωμί και ντιπ κατ΄ άτομο
Bread and dip per person

7.10€

Season fruit salad
**Γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα, καραμέλα, καϊμάκι, cookies,
στρατσιατέλλα, φράουλα
vanilla, chocolate, banana, caramel, stracciatella, strawberry

15.50€

2.00€

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ/PLATEAU
Ποικιλία 2 ατόμων (τυριά - αλλαντικά)

13.00€

Ποικιλία μπύρας

13.00€

Ποικιλία ούζου

12.00€

Variety for 2 pers. (cheese - cold meat)

Cheese cake with white sauce from berries

Ιταλικό τιραμισού

κοτόπουλο,τυρί κρέμα, δυόσμο, με πιπεριά τσίλι
(ελαφρώς πικάντικο) & μπέικον
Patties stuﬀed with juicy chicken, cream cheese,
spearmint, soft chili and bacon

λουκάνικα σβησμένα με λεμόνι,
ποικιλίες μουστάρδας, πίτες
Variety for beer (sausages quenched with lemon,
mustards, pitas)
αυγό, τυροκαυτερή, αγγούρι, ντομάτα,
σκοτύρι Ίου, ελιές, γαύρος μαρινάτος,
γραβιέρα, τζατζίκι, πιπεριά κέρατο
Variety for ouzo (egg, tirokafteri , cucumber,
tomato, skotiri Iou, olives, marinated anchovy,
gruyere, tzatziki, pepper)

ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS
Σαλάτα ρόκα με λιαστές ντομάτες,
12.00€
κατσικίσιο τυρί, καρύδια & vinaigrette από ξύδι
βαλσάμικο με μέλι
Arugula salad with sundried tomatoes, goat cheese,
nuts and vinaigrette of balsamic vinegar and honey
Σαλάτα από iceburg, τραγανό μπέικον,

τοματίνια, κρουτόν & vinaigrette μουστάρδας
Iceberg lettuce salad with crispy bacon, cherry
tomatoes, croutons and mustard vinaigrette

Ελληνική με ντοματίνια, αγγούρι,
πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φέτα
και κρητικά παξιμάδια
Greek salad with cherry tomatoes,
cucumber, pepper, onion, olives,
feta and Cretan rusks

Mix κινόα (κόκκινη-μαύρη)

με πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ
dressing εσπεριδοειδών
Quinoa mix (red-black) with orange
and grapefruit citrus dressing

10.90€

ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ
PASTA & RISOTTO
Ριζότο tartufata

16.00€

Ριζότο 4 τυριά

14.00€

Tonarelli sepia

18.00€

Pepperoncini με arabiata sauce
Pepperoncini with arabiata sauce

14.00€

με πάστα τρούφας και ﬂakes
πεκορίνο romano
Mushroom Risotto with truﬄe paste
and pecorino romano ﬂakes

Quatro formacce Risotto

10.20€

9.50€

με γαρίδες σαγανάκι
Tonarelli sepia with shrimps saganaki

Rabito al bassilico
romano sauce

9.00€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ/ΜΑΙΝ DISHES
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος

19.20€

Μοσχαρίσιο φιλέτο pepper

28.60€

με πατάτες country*
Beef steak with country potatoes*

τρία αρωματικά πιπέρια, ροζ, μαύρο,
πράσινο (συνοδεύεται με ρύζι ή πατάτες
τηγανιτές ή σοτέ λαχανικά)
Pepper beef ﬁlet with three pimentos,
pink, black and green pepper (served with
rice or fries or sautéed vegetables)

Σολωμός σχάρας με σως teriyaki

13.00€

Μοσχαρίσιο φιλέτο

28.60€

με sauce ravicotté
(συνοδεύεται με ρύζι ή πατάτες τηγανιτές
ή σοτέ λαχανικά ή πουρέ πατάτας)
Beef ﬁllet with ravicotté sauce
(served with rice or chips fries or sautéed
vegetables or mashed potatoes)

PIZZA
4 τυριά

12.00€

Αραμπιάτα & πεπεροτσίνο

12.00€

Ελληνική

11.00€

Special

13.00€

Arabiata & pepperoncino

15.50€

Κοτόπουλο σχάρας με σως Jack Daniels

17.80€

Κοτόπουλο σχάρας με σως teriyaki

17.80€

& ρύζι ατμού
Grilled chicken with Jack Daniels sauce
and steamed rice

& ρύζι ατμού
Grilled chicken with teriyaki sauce
and steamed rice

19.00€

& ρύζι ατμού
Grilled salmon with teriyaki sauce
and steamed rice

Quatro formacce

Χοιρινές κοτολέτες σωτέ

σβησμένο με γλυκό κρασί
& πουρέ πατάτας
Pork cutlets sautéed in wine
served with mashed potatoes

15.50€

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ/SEA FOOD

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι μάμμης
(συνοδεύεται με πουρέ πατάτας)
Beef burger
(served with mashed potatoes)

Σαντορινιό ψαρονέφρι σβησμένο με κρασί
& κάπαρη με πουρέ πατάτας
Santorini tenderloin in wine and capers
served with mashed potatoes

με πιπεριά, φέτα, ελιά, ντομάτα
Greek with pepper, feta cheese,
olives, tomato

με gorgonzola cremosa, μπέικον aﬀumicata,
μανιτάρια, πιπεριά
Special with gorgonzola cremosa,
bacon aﬀumicata, mushrooms, pepper

10.80€
Μπύρα Mythos ποτήρι (300 ml)
12.00€

4.30€

Mythos draught Beer

Μπύρα Mythos ποτήρι (500 ml)

5.40€

Mythos draught Beer

Aπλά

8.10€

Drinks

Σπέσιαλ

9.50€

Special

Εξτρα σπέσιαλ

12.00€

Premium

Ούζο (Πλωμάρι, Βαρβαγιάννης)

7.50€

Οuzo (200 ml)

Τσίπουρο (Μπαμπατζίμ)

7.50€

Tsipouro (200 ml)

Ούζο/τσίπουρο ποτήρι
(Μίνι, Τσιλιλή)

4.00€

Ouzo/tsipouro Glass (50 ml)

Κρασί ποτήρι (Όμικρον)
(λευκό/ροζέ/κόκκινο)

6.00€

Glass of wine (white/roze/red)

Ποτήρι Σαγκρία Penasol

6.50€

Glass of Sangria

Ποτήρι D’asti Gancia

7.50€

Glass of D’asti

Ποτήρι Prosecco Gancia
Glass of Prosecco

7.60€

Μπύρες Φιάλη / Beer Bottle
Mythos 330 ml
Mythos Radler 330 ml
FIX Hellas 330 ml
FIX Άνευ 330 ml
Kaiser 330 ml
Carlsberg 330 ml
Guinness Original 330 ml
Grimbergen Double 330 ml
Mythos Ice
Mythos 0%

5.40€
5.40€
5.40€
5.40€
5.40€
5.40€
6.50€
6.50€
5.40€
5.40€

* Κατεψυγμένα προϊόντα. / * Frozen products.
Όπου αναγράφεται η λέξη Φέτα είναι ΠΟΠ. / Where the word Feta is written is PDO.
Τηγανίζουμε με ηλιέλαιο. Τα υπόλοιπα μαγειρεύονται με ελαιόλαδο. / Fry sunﬂower. The remaining cooked with olive oil.
Υπάρχει λίστα αλλεργιογόνων για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τους σερβιτόρους.
There is a list of allergens for which you can get information from the waiters.
Υπάρχει κυτίο παραπόνων στο ταμείο του καταστήματος.
There is a box of complaints at the store counter.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ, ΣΕΡΒΙΣ 13%, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5%,
Φ.Π.Α.: 24% ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΣΤΑΝΗ
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE).

