
ΤΑ ΓΛΥΚΑ

MILLE FEUILLE, 
Με τραγανή καραμέλα, βανίλια 

Μαδαγασκάρης και καραμελωμένη 
σφολιάτα 

10.00€

ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ, 
Με καραμελωμένο brioche, 

πραλίνα φουντούκι και παγωτό 
καϊμάκι 
9.50€

GRANDMA’S 
ΠΑΡΦΕ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ, 

Με σοκολάτα, μέλι και παγωτό 
βανίλια 
9.40€

ΤΡΑΓΑΝΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, 
Με παγωτό αλμυρής καραμέλας  

9.40€

ΤΣΙΖΚΕΙΚ 
ΚΑΡΠΟΥΖΙ 

9.80€

Εάν κάποιο από τα παρακάτω συστατικά προκαλεί αλλεργικά συμπτώματα,  παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων. Αγαπητέ επισκέπτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
ότι σε όλα τα φαγητά και παρασκευάσματα τροφίμων που βρίσκονται σε αυτό το μενού μπορεί να να υπάρχει πιθανή παρουσία ή ίχνη δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, οστρακοεϊδών ή μαλακίων, αυγού, ψαριού, 

φυστικιού, σογιας, γάλακτος, αμυγδάλου, σέλινου, μουστάρδας, σησαμίου, θειωδών ενώσεων και λούπινου.

Please if any of the ingredients listed below, are causing any allergic symptoms, please inform us in advance. 
Dear visitor, We would like to inform you that in all foods and food preparations in this menu there may be a possible presence or traces of cereals containing gluten, crustaceans or molluscs, egg, fish, peanut, soy, milk, almonds , 

celery, mustard, sesame, sulphite and lupine.

Στο μαγείρεμα και στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε ελαιολαδο. Στις φριτέζες μας. ηλιέλαιο. Τα προίόντα με αστερίσκό (*) είναι κατεψυγμένα

Φ.Π.A. συμπερλαμβάνεται στις τιμές  
 «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ  ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

(ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» 
Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αναλυτικών αποδείξεων μηχανής, θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.. Το κατάστημα 

υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από άτομα κάτω των 18 ετών. 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Χουλάκης Ιωάννης

V.A.T. ιs included in prices 
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT  // HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)» 

The restaurant / bar is legally required to issue official receipts, certified by the relevant tax office. The restaurant / bar is legally 
required to present complaint/comment forms in a special box next to the exit 

 Persons under 18 years of age are prohibited from consuming alcoholic beverages.
Responsible for implementation of statutory regulations: Choulakis Ioannis



ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙώΝ 
με αρωματισμένο βούτυρο 

και κατσικίσιο κορμό 
8.00€

ΣΕβΙΤΣΕ ΑΠΟ ψΑΡΙ 
ΗΜΕΡΑΣ 

με τσίλι και εσπεριδοειδή 
13.20€

ΤΑΡΤΑΡ ΜΟΣχΑΡΙ 
με πελτέ ντομάτας, 

αρωματισμένο, κρέμα 
παρμεζάνας, πάνω σε 

κανελόνι
13.40€

ΤΑΡΤΑΡ ΤΟΝΟΥ 
με πίκλα κρεμμύδι, 

μαγιονέζα με άρωμα 
μπέικον, μυρωδικά, 
τζίντζερ, παξιμάδι 

χαρουπιού 
15.00€

ΚΑΡΠΑΤΣΙΟ ΜΟΣχΑΡΙ 
με κρέμα σίζαρ, παρμεζάνα, 

σινάπι τουρσί, πιπέρι 
σετσουάν και εσπεριδοειδή 

13.00€

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟχΗΣ 
με μυρωδικά, χόρτα εποχής, θρυμματισμένο ξεροτήγανο και παλαιωμένη 

γραβιέρα 
9.70€

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ 
με κοτόπουλο μαριναρισμένο, ντρέσινγκ παρμεζάνας, και τραγανά 

μπρουσκετάκια με μυρωδικά 
12.00€

ΜΠΟΥΡΑΤΑ ΚΑΡΠΕΖΕ, 
με παξιμαδάκια χαρουπιού και πίκλα κρεμμυδάκι 

9.80€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ 
με ντοματίνια, αγγουράκι καρέ, κρεμμυδάκι, πατάτα οφτή, παξιμάδι 

χαρουπιού, τηγανητή κάπαρη και γαλομυζήθρα 
9.00€

ΤΑΛΙΑΤΕΛΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ, 
σαφράν, πορτοκάλι και αυγοτάραχο 

14.50€

ΣΚΙΟΥΦΙχΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, 
σάλτσα μανιταριών, φέτα και πικάντικη 

γραβιέρα 
10.50€

ΡΙΖΟΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙώΝ 
(σαμπινιόν, σιτάκε, πορτσίνι) με ελαιόλαδο 

λευκής τρούφας 
11.80€

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΤΥΡΙώΝ 
ΜΕ ΣΑΛΑΜΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 

αρωματισμένο γαλένι 
και “κέτσαπ” από πιπεριά 

Φλωρίνης 
9.60€

ΑΦΡΑΤΟ ΖΥΜΑΡΙ ΜΕ 
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΟΛΑ, 

κρεμμυδάκι, πανσέτα και 
τριμμένη μοτσαρέλα 

11.50€

ΑΦΡΑΤΟ ΖΥΜΑΡΙ ΜΕ 
ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ, 
ΣΑΛΑΜΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 
γραβιέρα τριμμένη, 

μοτσαρέλα και γαλένι  
11.90€

ΑΦΡΑΤΟ ΖΥΜΑΡΙ ΜΕ 
ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ, 

ΣΑΛΑΜΙ ΤΣΟΡΙθΟ, 
κατσικίσιο κορμό και 

μοτσαρέλα  
12.40€

ToUcAN GUAcAMoLE  
Αβοκάντο, λάιμ, σάλτσα 
Βέρντε, χοντρό αλάτι, 

ελαιόλαδο, ψητό σκόρδο, 
πιπερια ψητή 

12,50€

restaurante

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΚρεατικΑ  χΟΙΡΙΝΟ ΦΙΛΕΤΟ 
με σάλτσα ταλέντζιο, πουρέ καρότου, πράσινο 

λάδι και τσιπς ντομάτας 
14.90€

ΦΙΛΕΤΟ ΑΠΟ ΣΤΗθΟΣ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
με σάλτσα φέτας, πουρέ πατάτας, καρότο και 

πράσο κονφί 
14.00€

Premium beef RIb EyE bLAck ANGUS 
300 GR
34.00€

PIcANhA bLAck ANGUS 
300 GR
27. 00€

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ PREMIUM bEEF 
Kουνουπίδι στα κάρβουνα με γκρεμολάτα ψητού σκόρδου και κρητικά μυρωδικά    3.00€

Λαχανικά στα κάρβουνα με αρωματικά     3.00€
Πουρές καρότο με πράσινο λάδι μαϊντανού    2.50€

Πουρές πατάτας με σχοινόπρασο    3.00€


