ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST
* ΠΕIΝΙΡΛΙ
γραβιέρα, σουτζούκι, κόκκινη σάλτσα, τηγανητό αυγό
Graviera cheese, soutzouki, tomatosauce, fried egg

9,00€

* ΑΥΓΑ BENEDICT
σε φρυγανιστό μίνι brioche με proscutto και hollandaise sauce
benedict eggs on toasted mini brioche with prosciutto and hollandaise sauce

9,50€

* ΤΗΓΑΝΑΚΙ ΠΡΩΙΝΟΥ
πατάτες, µπέικον, λουκάνικο, αυγά, πιπεριές και cheddar cheese
breakfast with potatoes, bacon, sausage, eggs, peppers and cheddar cheese

9,00€

8,00€
* AVOCADO TOST
µαύρο φρυγανιστό ψωµί µε µους αβοκάντο, δύο βιολογικά τηγανητά αυγά & µαρµελάδα τοµάτας
toasted whole grain bread with avocado mousse, two bio fried eggs and tomato marmalade
9,50€
* STEAK & ΕGG
τραγανή φωλιά τορτίγιας, πατάτες, ταλιάτα µόσχου, αυγά τηγανητά, cheddar και σως Béarnaise
crispy tortilla nest, potatoes, beef tagliata, fried eggs, cheddar cheese and sauce Béarnaise
ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕ ΑΣΠΡΑ∆ΙΑ
µε δύο υλικά επιλογής, σερβίρεται µε σαλάτα µεσκλάν
omelette with egg whites and two ingredients of your choice, served with mesclun salad

6,50€

ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕ 3 ΑΥΓΑ
µε δύο υλικά επιλογής, σερβίρεται µε φρέσκιες τηγανητές πατάτες
omelette with 3 eggs with two ingredients of your choice, served with french fries

6,50€

προσθήκη έξτρα υλικού χρέωση / extra Ingredient
προσθήκη κοτόπουλου / add chicken
ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ Η ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
τυρί edam και φρέσκιες τηγανητές πατάτες
toast ham or turkey with edam cheese and french fries
CLUB SANDWICH
κοτόπουλο, τυρί, ζαµπόν, µπέικον, αυγό, µαρούλι, τοµάτα,
spicy mayo και φρέσκιες τηγανητές πατάτες
club sandwich with chicken, cheese, ham, bacon, egg,
lettuce, tomato, spicy mayo and french fries
BAGEL ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ
γαλοπούλα τρούφας, τυρί asiago, τοµάτα, αβοκάντο, iceberg και µαγιονέζα µαύρου σκόρδου
multigrain bagel with truffle turkey, asiago cheese, tomato, iceberg and black garlic mayo
* σερβίρουµε µέχρι τις 15:00

+0,50€
+1,50€
4,50€

10,00€

8,00€

ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ*
φρέσκιες πατάτες τηγανητές και κέτσαπ
chicken nuggets* with french fries and ketchup

9,00€

ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
τυρί, iceberg, µαγιονέζα τρούφας, τοµάτα, αβοκάντο και φρέσκιες τηγανητές πατάτες
chicken Tortilla with cheese, iceberg, truffle mayonnaise, tomato, avocado and french fries

9,00€

BLACK ANGUS BURGER
σε brioche µε µαρµελάδα µπέικον – κρεµµυδι – BBQ , διπλό τυρί cheddar, µαρούλι,
τοµάτα, αυγό τηγανητό και φρέσκιες τηγανητές πατάτες
in brioche with bacon – onion – BBQ marmalade,
double cheddar cheese, lettuce, tomato, fried egg and french fries

15,00€

CHICKEN SCHNITZEL BURGER
σε brioche µε τοµάτα, µαρούλι, coleslaw, cheddar cheese,
φρέσκιες τηγανητές πατάτες και sweet chili BBQ σως
in brioche with tomato, lettuce, coleslaw, cheddar cheese,
fresh fries and sweet chili BBQ sauce

15,00€

ΓΙΑΟΥΡΤΙ
µε φρέσκα φρούτα εποχής και µέλι
yoghurt with fresh seasonal fruits and honey
ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΜΙΚΡΗ / ΜΕΓΑΛΗ
fruit salad small / large
ΠΟΙΚΙΛΙΑ FINGER FOOD ΜΙΚΡΗ/ ΜΕΓΑΛΗ
finger food platter small / large

7,00€

8,00€ / 12,00€
15,00€ / 25,00€

PANCAKES
FITNESS
κρέµα φυστικοβούτυρο-ταχίνι, µπανάνα, µέλι, κανέλα και καρύδια

9,00€

Peanut butter-tachini cream, honey, banana, cinnamon and walnuts

ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ
pancake with hazelnut praline

8,00€

ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
white chocolate pancake

8,00€

ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ
pancake with white chocolate and hazelnut praline

9,00€

έξτρα µπισκότο / µπισκότο Oreo
Extra biscuit / oreo biscuit
έξτρα µπανάνα / φράουλα
Extra banana / strawberry
έξτρα παγωτό
extra ice cream

+0,50€
+1,00€
+1,50€

ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ / STARTERS
ΤARTAR ΣΟΛΟΜΟΥ
15,00€
sushi rice, vinaigrette yuzu, φύκια wakame*, tobiko wasabi* και σφαίρες σόγιας
salmon tartar with sushi rice, yuzu vinaigrette, wakame* algue, and tobiko wasabi* and soy spheres
ΚΑΛΑΜΑΡΙ* & ΓΑΡΙ∆ΕΣ*
στην σχάρα µε γλυκόξινη σάλτσα, αβοκάντο & λουκάνικο chorizo
grilled squid* and shrimps* with sweet-sour sauce, avocado and chorizo

14,00€

BAO BUN
τραγανή γαρίδα πανέ*, λαχανικά, sweet chili mayo, wakame* και tobiko*
with crispy shrimp*, vegetables, sweet chili mayo, wakame* and tobiko*

10,00€

ARANCINI
τραγανοί κεφτέδες από ριζότο µανιταριών, λάδι λευκής τρούφας και κρέµα παρµεζάνας
fried mushroom risotto balls, white truffle oil and parmesan cream

8,00€

SPRING ROLLS ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ
φύλλα wonton, λαζάνια, ουρά µόσχου µπρεζέ, µπεσαµέλ,
σάλτσα τοµάτας και αρσενικό Νάξου
wonton, lasagne, braised oxtaic beef, béchamel,
tomato sauce and arseniko cheese from Naxos

11,00€

DAMPLINGS*
γεµιστά µε κοτόπουλο, λαχανικά και µαγιονέζα µαύρου σκόρδου
filled with chicken, vegetables and black garlic mayo

9,00€

ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΕΣ
10,00€
µοσχαρίσια φιλετάκια, κρέµα παρµεζάνας, ρόκα, τοµατίνια και λάδι λευκής τρούφας
bruschettes with veal fillets, parmesan cream, rocket salad, cherry tomatoes and white truffle oil
MOZZARELLA BURATA
προσούτο, πολύχρωµα τοµατίνια, πέστο βασιλικού, σπόρους ελιάς
prosciutto, colorful cherry tomatoes, basil pesto, olives
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗ / ΜΕΓΑΛΗ
plateau of cheese and cold cuts small / large
ΨΩΜΑΚΙ, ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ, DIP (ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ)
mini breads, breadsticks and dip (per person)

11,00€

15,00€ / 22,00€
2,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
τοµατίνια, αγγούρι, κρεµµύδι, πιπεριά, ελιές, κάπαρη, µαλακό τυρί Άνδρου,
κριθαρένια παξιµάδια, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη
greek Salad with cherry tomatoes, cucumber, onion, pepper, olives,
caper, local cheese from Andros, barley rusks, extra virgin olive oil and fresh oreganο

12,00€

ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ
ρόκα, σπανάκι, ραντίσιο, blueberries, ρόδι, φράουλα,
φυστίκια Αιγίνης, βινεγκρέτ balsamico βανίλια
goat cheese, rocket salad, baby spinach, radichio, blueberries,
strawberries, pomegranate, pistachio and vanilla balsamic vinaigrette

13,00€

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ KΟΤΟΠΟΥΛΟ
τραγανό µπέικον, παρµεζάνα, καλαµπόκι, κρουτόν,
τοµατίνια και βινεγκρέτ µουστάρδα – µέλι
green salad with chicken, crispy bacon, parmesan cheese,
corn, croutons, cherry tomatoes and honey – mustard vinaigrette

12,00€

HEALTHY
σπανάκι baby, παντζάρι, αβοκάντο, αχλάδι, κάσιους, ρόδι,
cranberry και βινεγκρέτ αχλάδι-βανίλια
baby spinach, beetroot, avocado, pear, cashews, pomegranate,
cranberry and pear-vanilla vinaigrette

12,00€

ΚΙΝΟΑ ΜΕ ΓΑΡΙ∆ΕΣ*
αγγουράκι, κόκκινη πιπεριά, φρέσκα αρωµατικά, αβοκάντο,
µάνγκο και βινεγκρέτ µουστάρδα – µέλι
quinoa salad with shrimps*, cucumber, red pepper,
fresh herbs, avocado, mango and honey – mustard vinaigrette

14,00€

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
virgin olive oil 50ml

0,70€

ΞΥ∆Ι
vinegar

0,70€
50ml

PASTA / RISOTTO
ΡΙΖΟΤΟ
άγρια µανιτάρια, παρµεζάνα και λάδι λευκής τρούφας
risotto with wild mushrooms, parmesan cheese and white truffle oil

13,00€

ΡΙΖΟΤΟ
κρέµα γλυκοκολοκύθας, κοτόπουλο, φασκόµηλο, παρµεζάνα και σκόνη µπέικον
risotto with sweet pumpkin cream, chicken, sage, parmesan cheese and bacon powder

14,50€

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
γαρίδες*, φρέσκα µύδια, σάλτσα φρέσκιας τοµάτας και bisque καραβίδας
orzo risotto with shrimps*, fresh mussels, fresh tomato sauce and crayfish bisque

15,00€

ΣΠΑΓΓΕΤΙ POMODORO
φρέσκια τοµάτα και βασιλικό
spaghetti with fresh tomato and basil

9,00€

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
καπνιστή πανσέτα, κρέµα, παρµεζάνα και ποσέ αυγό
spaghetti Carbonara with smoked pork belly, cream, parmesan cheese and poached egg

12,50€

ΠΕΝΝΕΣ
κοτόπουλο, λουκάνικο chorizo, φρέσκα αρωµατικά, τοµατίνια και παρµεζάνα
penne with chicken, chorizo sausage, fresh herbs, cherry tomatoes and parmesan cheese

13,00€

ΠΑΠΑΡ∆ΕΛΕΣ
µοσχαράκι ραγού, µανιτάρια, κόκκινο κρασί και φρέσκο θυµάρι
pappardelle with beef ragu, mushrooms, red wine and fresh thyme

15,00€

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ GORGONZOLA
ψαρονέφρι, κρέµα γάλακτος και φρέσκο θυµάρι
tagliatelle with gorgonzola, pork tenderloin, white cream and fresh thyme

14,50€

PIZZA
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
φρέσκια µοτσαρέλα, σάλτσα τοµάτας, ρόκα και τοµατίνια
pizza margherita with fresh mozzarella cheese, tomato sauce, rocket salad & cherry tomatoes

10,00€

ΛΕΥΚΗ
12,00€
κρέµα παρµεζάνα, κολοκυθάκι ψητό, προσούτο cotto, ρόκα & λάδι λευκής τρούφας
white pizza with parmesan cream, grilled zucchini, prosciutto cotto, rocket salad & white truffle oil
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
φιλετάκια κοτόπουλο, BBQ , µανιτάρια και cheddar
pizza with chicken fillets, BBQ sauce, mushrooms and cheddar cheese

11,50€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
ΣΟΛΟΜΟΣ
κινόα “ταµπουλέ”, σπαράγγια και σάλτσα λεµόνι
salmon with quinoa “tabbouleh”, asparagus and lemon – yuzu sauce

18,00€

ΛΑΒΡΑΚΙ
ζεστή πατατοσαλάτα, κάπαρη, χόρτα εποχής, αυγολέµονο – yuzu
sea bass with warm potato salad, caper, greens, oil and lemon sauce – yuzu

19,00€

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
αρωµατικό ρύζι µπασµάτι και ψητά λαχανικά
chicken fillet with aromatic basmati rice and grilled vegetables

13,00€

ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΜΟΣΧΟΥ
Black Angus µε πατάτες τηγανητές και ψητά λαχανικά
Black Angus burgers with french fries and grilled vegetables

15,00€

ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
αρωµατικό ρύζι µπασµάτι και σαλάτα µεσκλάν
turkey burgers with aromatic basmati rice and mesclun salad

14,00€

ΤΑΛΙΑΤΑ ΜΟΣΧΟΥ
πουρέ τρούφας, ρόκα, τοµατίνια, παρµεζάνα.
tagliata Black Angus “Flang Steak” with truffle puree,
rocket salad, cherry tomatoes and parmesan cheese

22,00€

ΧΟΙΡΙΝΗ TOMAHAWK
πατάτες baby, φρέσκο θυµάρι και coleslaw
tomahawk pork steak with baby potatoes, fresh thyme and coleslaw

18,00€

NEW YORK STEAK
strip loin (300gr) µε σπαστές πατάτες και Café De Paris sauce
strip loin (300gr) with smashed potatoes and Café De Paris sauce

25,00€

BLACK ANGUS BURGER
σε brioche µε µαρµελάδα µπέικον – κρεµµύδι – BBQ , διπλό τυρί cheddar,
µαρούλι, τοµάτα, αυγό τηγανητό και φρέσκιες τηγανητές πατάτες
brioche, bacon – onion – BBQ marmalade,
double cheddar cheese, lettuce, tomato, fried egg and french fries

15,00€

CHICKEN SCHNITZEL BURGER
σε brioche µε τοµάτα, µαρούλι, coleslaw, cheddar cheese,
φρέσκιες τηγανητές πατάτες και sweet chili BBQ σως
brioche, tomato, lettuce, coleslaw, cheddar cheese,
fresh fries and sweet chili BBQ sauce

15,00€

ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ
fresh fish of the day per kilo
(κατά παραγγελία)

72,00€

ΓΛΥΚΑ / DESSERTS
TRIPLE CHOCOLATE CARAMEL BROWNIES
τριπλή σοκολάτα: γάλακτος, λευκή, µαύρη, σου γεµιστά µε κρέµα αµυγδάλου,
σάλτσα σοκολάτας και παγωτό βανίλια
triple chocolate: milk, white, black, choux filled with almond cream,
chocolate sauce and vanilla ice cream

9,00€

ΜΙΛΦΕΙΓ
µε κρέµα µπακλαβά, παγωτό βανίλια και καραµελωµένα καρύδια
mille-feuille with "baklava" cream, vanilla ice cream and caramelized walnuts

8,00€

CHEESE CAKE
µε φρέσκια βανίλια και µαρµελάδα φράουλα
cheese Cake with fresh vanilla and strawberry marmalade

8,00€

ΚΡΑΣΙΑ / WINES
ΛΕΥΚΑ / WHITE

175ml

750ml

VINA ESMERALDA, MIGUEL TORRES
ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ - GEWURZTRAMINER

5.50€

23.00€

ΚΑΛΟΓΕΡΙ, ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ, Π.Γ.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

6.00€

26.00€

2019, ΚΤΗΜΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
MΑΛΑΓΟΥΖΙΑ - ΡΟ∆ΙΤΗΣ, Π.Γ.Ε. ΘΗΒΑ
COOPERS CREEK
SAUVIGNON BLANC, MARLBOROUGH NEW ZEALAND

22.00€
8.00€

36.00€

EMPHASIS - ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η
CHARDONNAY , Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ

37.00€

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΚΤΗΜΑ ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ
ΑΣΥΡΤΙΚΟ - ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ - CHARDONNAY - SAUVIGNON BLANC,
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΟΙΝΟΣ

26.00€

ΟΒΗΛΟΣ, ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
ΑΣΥΡΤΙΚΟ, SEMILLON, Τ.Ο. ΠΑΓΓΑΙΟ

42.00€

ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΜΜΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ
ΑΣΥΡΤΙΚΟ, ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ, SAUVIGNON BLANC

6.00€

27.00€

ΟΜΙΚΡΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ - ΡΟ∆ΙΤΗΣ - ΗΜΙΓΛΥΚΟ

5.00€

20.00€

1.5lt

52.00€

ΡΟΖΕ / ROSE

175ml

750ml

1.5lt

ΚΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
GARNACHA TINTA - ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ, Π.Γ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑ

5.50€

23.00€

45.00€

DIANTHOS, ΚΤΗΜΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ
ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ, Π.Γ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ
GRANATUS, ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
AΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ - CABERNET SAUVIGNON, Π.Γ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ

26.00€
6.00€

THEMA, ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η
TEMPRANILLO, Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ
CABERNET D' ANJOU LANGLOIS, DEMI-SEC
CABERNET FRANC

26.00€
25.00€

6.00€

26.00€

IDYLLE, MELAS
AΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ - SYRAH - GRENACHE, Π.Γ.Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

35.00€

MIRAVAL COTES DE PROVENCE
CINSAULT, GRENACHE, ROLLE, SYRAH

55.00€

ΕΡΥΘΡΑ / RED
ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ, ΚΤΗΜΑ ΑΚΡΙΩΤΟΥ
PINOT NOIR

6.00€

26.00€

ΟΡΕΙΝΟ, ΚΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ - CAB. SAUVIGNON - SYRAH

5.50€

23.00€

EMPHASIS, ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η
SYRAH, Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ

36.00€

MERLOT, ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
MERLOT, Π.Γ.Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

25.00€

ΟΜΙΚΡΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ - ΗΜΙΓΛΥΚΟ

5.00€

20.00€

110.00€

ΓΛΥΚΑ – ΑΦΡΩ∆Η
7.00€ / 28.00€
7.00€ / 28.00€
8.00€ / 30.00€
5.50€
8.00€
8.00€

MOSCATO D' ASTI 150ml / 750ml
PROSECCO 150ml / 750ml
PROSECCO ROSE CASTELMARE 150ml / 750ml
SANGRIA 200ml
VINSANTO SANTO 120ml
SAMOS 150ml

CHAMPAGNES
MOET ET CHANDON 750ml
MOET ET CHANDON ROSE 750ml
MOET ET CHANDON ICE 750ml / 1.5l
MOET ET CHANDON ICE ROSE 750ml / 1.5l
DOM PERIGNON 750ml

130.00€
150.00€
150.00€ / 320.00€
180.00€ / 360.00€
450.00€

GREEK SPIRITS

50ml

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ
ΟΥΖΟ ΠΙΤΣΙΛΑ∆Η
MANIFESTO GREGO ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
DARK CAVE ΤΣΙΛΙ
Τσιπουρο 5ετούς ωρίµανσης σε δρύινα βαρελια που ειχαν φιλοξενήσει Visanto
ΤΣΙΚΟΥ∆ΙΑ ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
Κρητικη τσικουδια τριπλης αποσταξης από Κοτσιφάλι του κτήµατος Πατεριανάκη

ΠΟΤΑ / DRINKS
ΑΠΛΑ / SIMPLE
SPECIAL
PREMIUM
SUPER PREMIUM

200ml

5.50€ / 12.00€
5.50€ / 9.00€
6.00€ / 11.00€
8.00€
9.00€
9.00€

ΜΗΛΙΤΕΣ / APPLE CIDERS
8,50€ / 90,00€
10,50€ / 110,00€
12,50€ / 130,00€
16,00€ / 160,00€

ΣΦΗΝΑΚΙ / SHOT
ΣΦΗΝΑΚΙ SPECIAL / SPECIAL SHOT

3,00€
4,00€

ΥΠΟΒΡΥΧΙO / SUBMARINE SHOT

5,00€

STRONGBOW GOLD 6.00€
Μηλίτης. Αλκοολούχο ποτό µε ανθρακικό.
Εχει γλυκιά, δροσιστική
και ισορροπηµένη γεύση µήλου. 4.5%

6.00€

STRONGBOW RED BERRIES 6.00€
Μηλίτης. Αλκοολούχο ποτό µε ανθρακικό.
Έχει έντονες νότες κόκκινων φρούτων
και επίγευση µήλου. 4.5%

6.00€

STRONGBOW CUCUMBER & MINT 6.00€
Μηλίτης. Αλκοολούχο ποτό µε ανθρακικό.
Συνδυασµός µηλων µε δροσιστικες νότες
από αγγούρι και µέντα 4.5%

6.00€

ΜΠΙΡΕΣ / BEERS
ΗEINEKEN ΒΑΡΕΛΙ / DRAUGHT 400ml
Premium µπίρα lager µε γεµάτη γεύση και διακριτικό άρωµα λυκίσκου και βύνης. 5%

5.50€

ERDINGER ΒΑΡΕΛΙ / DRAUGHT 300ml / 500ml
ξανθιά, θολή, απαστερίωτη, έχει φρουτώδη, ξηρή, καθαρή γεύση,
πικάντικη επίγευση και άρωµα φρούτων και µαγιάς. 5.3%

5.50€ / 7.50€

ERDINGER DUNKEL 500ml
δυνατή, σκουρόχρωµη, σταρένια µπίρα µε έντονη πικάντικη γεύση.

7.50€

ΑΛΦΑ RETRO/ALPHA RETRO 330ml
δροσερή και ελαφριά ξανθιά lager. Πινεται εύκολα και διαθέτει πλούσιο αφρό. 5.0%

5.50€

AMSTEL RADLER 330ml
η µπίρα Amstel σε συνδυασµό µε φυσικό χυµό λεµονιού. 2.0%

5.50€

HEINEKEN 0.0% 330ml
µία ξεχωριστή, ισορροπηµένη µπίρα χωρίς αλκοόλ,
µε αναζωογονητικές φρουτώδεις νότες και απαλό σώµα βύνης. 0.0%

5.50€

SOL 330ml
εξωτική lager µε χώρα προέλευσης το Μεξικό από το 1899. 4,5%

6.00€

FISCHER 330ml
µπίρα Pilsner από την Αλσατία µε χαρακτηριστικά ήπια πικρή γεύση. 5.0%

6.60€

MCFARLAND 330ml
Red Ale. Κόκκινη µπίρα µε έντονο αρωµατικό χαρακτήρα. 5.6%

6.50€

DUVEL 330ml
Golden Ale. Λευκοκίτρινη µπίρα από το Βέλγιο,
µε γλυκόπικρη γεύση και έντονο άρωµα νερατζιού. 8.5%

7.50€

LAGUNITAS 355ml
η πρώτη IPA στον κόσµο. Με καραµελωµένη βύνη κριθαριού που απελευθερώνει
την πλούσια επίγευση των µοναδικών λυκίσκων που χρησιµοποιούνται στην συνταγή της. 6.2%

7.00€

NOAM 340ml
βαυαρική αφιλτράριστη φυσική Lager µπίρα. 5.2%

6.00€

ΜΑΜΟΣ 330ml
ελληνική Pilsner µε χαρακτηριστική µεστή γεύση και ιδιαιτερο αρωµα 5.0%

6,00€

KAΦΕΣ / COFFEE
ESPRESSO (ristretto / lungo / macchiato)
ESPRESSO ∆ΙΠΛΟ / Double
ESPRESSO FREDDO
ESPRESSO FREDDO ∆ΙΠΛΟ / Double
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO ∆ΙΠΛΟ / Double
CAPPUCCINO FREDDO
CAPPUCCINO FREDDO ∆ΙΠΛΟ / Double
FLAT WHITE
COFFEE LATTE ΖΕΣΤΟ - ΚΡΥΟ / Hot or cold
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΖΕΣΤΟΣ - ΚΡΥΟΣ / Instant coffee hot or cold
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ / Filter coffee
IRISH COFFEE
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ / Greek coffee
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΣ / Greek coffee double

3,20€
3,90€
3,90€
4,90€
3,90€
4,90€
3,90€
4,90€
4,90€
4,70€
4,00€
4,50€
5,70€
3,00€
4,00€

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ / CHOCOLATES
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ / ΚΡΥΑ
chocolate hot or cold
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ ΖΕΣΤΗ / ΚΡΥΑ
white Chocolate hot or cold
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΑ
hot Chocolate with chestnut and cinnamon
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ∆Α
hot Chocolate with berries and coconut
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ / ΚΡΥΑ ΜΕ ΜΠΙΣΚΟΤΟ OREO
chocolate hot or cold with oreo cookie
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ / ΚΡΥΑ ΜΕ ΣΙΡΟΠΙ ΦΡΑΟΥΛΑ & OREO
white hot or cold chocolate with strawberry syrup and oreo cookie
όλα τα παραπάνω ροφήµατα συνοδεύονται µε τις εξής γεύσεις
Kαραµέλα / Φουντούκι / Βανίλια / Καρύδα / Φράουλα / Μαστίχα : + 0,50€ Aλκοόλ : + 1,00€
Σαντιγύ (από φυτική κρέµα) : + 0,50€ / Γάλα σόγιας: + 0,70€ / Παγωτό : + 1,00€
all the above beverages can be served with the following
Caramel / Peanut / Vanilla / Coconut / Strawberry / Mastic : +0,50€
Alcohol : + 1,00€ / Whipped cream : + 0,50€ / Soy Milk : + 0,70€ / Ice cream : + 1,00€

4,50€
4,70€
5,20€
5,20€
5,20€
5,50€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΒΙΚΟΣ 500ml / 1lt
mineral water Vikos

0,50€ / 2,00€

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΒΙΚΟΣ 330ml / 1lt
sparkling water Vikos

4,00€ / 7,00€

SAN PELLEGRINO 250ml / 750ml

5,00€ / 8,00€

COCA COLA / COCA COLA LIGHT / COCA COLA ZERO 250ml

4,00€

FANTA ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 250ml
Fanta orange juice drink carbonated

4,00€

FANTA ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 250ml
Fanta orange juice drink non-carbonated

4,00€

FANTA ΛΕΜΟΝΙΤΑ 250ml
Fanta lemonade

4,00€

SWHWEPPES ΤONIC WATER 250ml

4,00€

SWHWEPPES SODA WATER 250ml

4,00€

SPRITE 250ml

4,00€

SCHWEPPES BEVERAGES (SEVERAL FLAVORS) 250ml

4,00€

PREMIUM BEVERAGES 3CENTS (SEVERAL FLAVORS) 200ml

5,50€

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
concentrated juice in several flavors

3,50€

ΣΠΙΤΙΚΗ ΛΕΜΟΝΑ∆Α ΜΕ GINGER ΚΑΙ STEVIA 500ml
homemade lemonade with ginger and stevia

4,80€

ΣΠΙΤΙΚΗ ΒΥΣΣΙΝΑ∆Α 500ml
homemade sour cherry juice

4,80€

ΣΠΙΤΙΚΗ ΛΕΜΟΝΑ∆Α ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 500ml
homemade lemonade with forest fruits

4,80€

ΛΕΜΟΝΑ∆Α ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΑ 500ml
concentrated lemonade with strawberry

4,80€

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ∆Α 500ml
concentrated peach juice

4,80€

ΧΥΜΟΣ ΡΟ∆Ι ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΛΟ 500ml
concentrated pomegranate juice with green apple

4,80€

FUZETEA (SEVERAL FLAVORS) 500ml

4,80€

GALVANINA ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ / GREEN TEA 355ml

6,00€

RED BULL 250 ml

6,00€

ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ / DETOX
CARROT TANK
καρότο, µήλο, πορτοκάλι, ginger
carrot, apple, orange, ginger

6,00€

WAKE UP
γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι, lime
grapefruit, orange, lime

6,00€

AVO – GOODNESS
αβοκάντο, µήλο, ανανάς, κανέλα
avocado, apple, pineapple, cinnamon

6,00€

MATCHA TANK
µπανάνα, µήλο, σπανάκι, τσάι matcha*, αγαύη

6,50€

* το τσάι matcha έχει 137 φορές τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του πράσινου τσαγιού. Ενισχύει την καύση θερµιδών,
το µεταβολισµό, το ανοσοποιητικό σύστηµα και προσφέρει συγκέντρωση και διαύγεια

banana, apple, spinach, tea matcha*, agave
* the matcha tea is 137 times more anti oxide than the green tea. Boosts calories burning the metabolism
and the immune system and offers concentration and mental alertness

SMOOTHIES
SEA VIEW
παγωτό βανίλια, φρούτα του δάσους, σιρόπι µαστίχα, χυµός λεµονιού
vanilla ice cream, berries, mastic syrup, lemon juice

7,00€

POWER DAY
παγωτό φράουλα, µπανάνα, βρώµη, µέλι
strawberry ice cream, banana, oat, honey

7,00€

TWIX
παγωτό σοκολάτα, παγωτό βανίλια, σιρόπι αλµυρής καραµέλας, µπισκότο
chocolate ice cream, vanilla ice cream, salted caramel syrup, biscuit

7,00€

COOKIES GOOD
παγωτό σοκολάτα, µπανάνα, µπισκότo
chocolate ice cream, banana, biscuit

7,00€

SWEET SUNSET
παγωτό βανίλια, raspberries, σιρόπι φουντούκι και µπισκότο
vanilla ice cream, raspberries, hazelnut syrup and biscuit

6,50€

HEALTHY SMOOTHIES
AVOCADO SHAKE
γάλα σόγιας, αβοκάντο, φρούτα του δάσους, µήλο, αγαύη, βρώµη
soy milk, avocado, berries, apple, agave, oat

7,00€

PROTEIN GAIN
γάλα σόγιας, µπανάνα, ανανάς, χαρουπόµελο, πρωτεΐνη αρακά
soy milk, banana, pineapple, carob, pea protein

7,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ / GREEK HERB DRINKS
STRAWBERRY FIELDS
πέταλα ιβίσκου και κόκκινες ώριµες φράουλες συνδυάζονται αρµονικά
µε φλούδες πορτοκαλιού κ φύλλα βατόµουρου
hibiscus, strawberries, orange, berry leaves (6–7 min)

4,50€

FLAMINGO
φρουτένιο µείγµα από βατόµουρα, ώριµου ανανά, άνθη λευκού ιβίσκου και αφρόξυλιά
blend of berries, pineapple, white hibiscus and elderflower (6–7 min)

4,50€

FUNKY PEACH
ροδάκινα βουτηγµένα σε παγωτό βανίλια και νιφάδες καρότου µε λευκό ιβίσκο
peach, carrot flakes, white hibiscus (6–7 min)

4,50€

MELON MINT
αναζωογονητικό τσάι µέντας µε µια γλυκιά και τροπική επίγευση χάρη στις νιφάδες πεπονιού
mint tea with melon flakes (6–7 min)

4,50€

ΧΑΜΟΜΗΛΙ / Chamomile

4,50€

ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ / Mountain tea

4,50€

CHINA GUNPOWDER
πράσινο τσάι µε µια απαλή νότα ξηρής γεύσης
green tea (3–4 min)

4,50€

EARL GREY BLUE
πράσινο τσάι µε άρωµα περγαµόντο, άνθη µολόχας και άνθη καλαµποκιού
green tea with bergamot, mallow plant (4–5 min)

4,50€

STRONG BREAKFAST
δυνατό χαρµάνι µαύρου τσαγιού µε περισσότερη καφεΐνη
για να συνοδεύσει ένα πλούσιο πρωινό
black tea (4–5 min)

4,50€

RED TARTE
πράσινο τσάι µε κοµµάτια καραµελωµένου ανανά,
κοµµάτια µήλου, αποξηραµένα µούρα και βατόµουρα
green tea with caramelized pineapple, apple and berries (3–4 min)

4,50€

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ / FRESH JUICES
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Fresh orange juice

4,80€

ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
Mixed fresh juice

6,00€

ΑΝΑΝΑΣ
Fresh pineapple juice

6,00€

ΜΠΑΝΑΝΑ, ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ
Fresh banana juice with milk and honey

6,00€

MILKSHAKES
ΣΟΚΟΛΑΤΑ / Chocolate
ΒΑΝΙΛΙΑ / Vanilla
ΦΡΑΟΥΛΑ / Strawberry

6,50€
6,50€
6,50€

ΓΡΑΝΙΤΕΣ / SORBET DRINKS
ΦΡΑΟΥΛΑ / Strawberry
ΛΕΜΟΝΙ / Lemon
KΑΡΠΟΥΖΙ / Watermelon

4,00€
4,00€
4,00€

ΠΑΓΩΤΑ / ICE CREAM
ΣΟΚΟΛΑΤΑ / Chocolate
ΒΑΝΙΛΙΑ / Vanilla
ΦΡΑΟΥΛΑ / Strawberry

5,50€
5,50€
5,50€

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY
IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE).
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ DRESSINGS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο.
FOR COOKING AND DRESSINGS PREPARATION WE USE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΗΛΙΕΛΑΙΟ.
FOR FRYING WE USE SUNFLOWER OIL.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ: ΦΕΤΑ, ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΝΑΞΟΥ, ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΜΕΤΣΟΒΟΝΕ, ΜΑΝΟΥΡΙ, ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΚΥΜΗΣ, ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ.
PRODUCTS WITH PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN:
FETA CHEESE, OLIVES FROM KALAMATA, ARSENIKO CHEESE FROM NAXOS,
GRUYERE CHEESE FROM CRETE, MANOURI CREAM CHEESE, METSOVONE CHEESE,
FIGS FROM KYMI, PISTACHIO AEGINA.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*).
THE FROZEN PRODUCTS ARE INDICATED BY AN ASTERISK (*).
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο.
THE STORE IS OBLIGED TO HAVE COMPLAINT FORMS, AVAILABLE TO CUSTOMERS IN A SPECIAL CASE BY THE EXIT.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ Η ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ (Ν. 3730/2008 & Π.∆ 350/2003).
THE CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IS PROHIBITED FOR INDIVIDUALS UNDER 17 YEARS OLD
WHO ARE NOT ESCORTED BY PARENTS OR GUARDIANS (LAW 3730/2008 PRESIDENTIAL DECREE 350/2003).
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.
PRICES ARE INCLUSIVE OF ALL TAXES AND DUTIES.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ.
PRICES CAN CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ CHEF: ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΡΚΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
PERSON RESPONSIBLE UPON MARKET INSPECTION: KARKANIDIS IOANNIS

