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ΦΑΓΗΤΟ / FOOD

Burgers
Burger με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, 
μαρούλι, ντομάτα, μπέικον, τυρί cheddar, 
καραμελωμένα κρεμμύδια και σως BBQ.
Beef burger (100%) with lettuce, tomato, 
bacon, cheddar cheese, caramelized onions 
and BBQ sauce.  10,00

Burger με κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, 
μπέικον, φλοίδες παρμεζάνας και σως caesar.
Chicken burger with lettuce, tomato, bacon, 
parmesan peels and caesar sauce.  9,50

Burger με γαρίδες*, μαύρο ψωμί, μπέικον, 
μαρούλι, φλοίδες παρμεζάνας και 
γουακαμόλε σως.
Burger with shrimps*, black colored bread, 
bacon, lettuce, parmesan �lakes and guaca-
mole sauce.  12,00

Vegan burger με ρεβύθια, ταχίνι, μαρούλι, 
ντομάτα, πίκλες κρεμμυδιού, κέτσαπ και βίγκαν 
μαγιονέζα. (V)
Vegan burger with chickpeas, tahini, lettuce, 
tomato, onion pickles, ketchup and vegan 
mayonnaise. (V)  9,00

Όλα τα Burger συνοδεύονται με πατάτες Country.
All Burgers served with Country potatoes.

 *κατεψυγμένο  - frozen

Poke - Energy Bowls
Μπολ με σολομό, ρύζι, ραπανάκι, αγγούρι, αβοκάντο, 
μαύρο σουσάμι και σως σόγιας . (V)
Poke bowl with salmon, rice, radish, cucumber, 
avocado, black sesame and soy sauce. (V)  11,00

Μπολ με ρεβύθια, ρύζι, σπαράγγι, ντοματίνια, 
κολοκύθι και σως φέτας. (V)
Poke bowl with chickpeas, rice, asparagus, cherry 
tomatoes, zucchini and feta sauce. (V)  8,50

Μπολ με μανιτάρια, ρύζι, βραστό αυγό, καρότο, 
φέτα και σως από πορτοκάλι-θυμάρι.  (V)
Poke bowl with mushrooms, rice, boiled egg, carrot, 
feta cheese and orange-thyme sauce.  (V) 8,50

Πιάτο που είναι vegan ή μπορεί να 
γίνει αν το ζητήσετε.
Α dish that is vegan or can be made 
a�ter your request.

(V)

Vegetarian πιάτο.
Vegetarian dish.(V)



ΦΑΓΗΤΟ / FOOD

Ορεκτικά / Appetizers
Ψωμί κατ’ άτομο (λευκό ή μαυρό) (V)
Freshly baked bread per person  (white or 
wholegrain) (V)  1,00

Φάβα με πίκλες, κρεμμύδια, αρωματισμένα χόρτα 
και παξιμάδι χαρουπιού. (V)
Split peas with pickles, onions, �lavored greens 
and carob crisp. (V)  7,50 

Καπνιστό τυρί Μετσόβου παναρισμένο με 
φουντούκια και σπιτική μαρμελάδα σύκου.  (V)
Smoked local cheese (Metsovo) breaded with 
hazelnuts and homemade fig jam. (V)  8,50

Φρέσκια μπουράτα με αποξηραμένα σύκα και τυρί 
capocollo Ιταλίας.
Fresh burrata with dried figs and capocollo 
cheese. 9,50

Φρέσκα μύδια αρωματισμένα με κρασί, σκόρδο, 
ελαιόλαδο και μαϊντανό.
Fresh mussels �lavored with wine, garlic, olive oil 
and parsley.  9,50

Ψωμί ενεργού άνθρακα με σολομό, κατσικίσιο τυρί, 
μαύρο σουσάμι και σως γουακαμόλε. (V)
Activated charcoal bread with salmon, goat cheese, 
black sesame and guacamole sauce. (V)  7,50

Αρωματισμένα μανιτάρια πορτομπέλο γεμιστά με 
τυρί ρικότα, αμύγδαλο, σχινόπρασο και τρίμμα 
αμυγδάλου. (V) 
Flavored portobello mushrooms stu�fed with 
ricotta cheese, chives and almond crumbs. (V) 7,50

Bao Buns με καραμελωμένη πανσέτα, σως Caesar, 
μαρούλι και στικς αγγουριού.(V) 
Bao Buns with caramelized pancetta, Caesar 
sauce, lettuce and cucumber sticks. (V) 7,50

Πατάτες τηγανιτές αρωματισμένες με 
μυρωδικά.(V) 
French fries �lavored with herbs .  (V)  4,00

Σαλάτες / Salads
Σαλάτα Καίσαρα με κοτόπουλο καπνιστό, 
μπέικον, iceberg, κρουτόν, φλοίδες παρμεζάνας 
και caesar σως. 
Caesar salad with smoked chicken, bacon, 
iceberg, croutons, parmesan �lakes and caesar 
sauce.   9,00

Σαλάτα μεσκλάν με προσούτο, αχλάδι, καρύδια, 
τυρί γκοργκοντζόλα και παλαιωμένο ξύδι.  
Green mixed salad, prosciutto, pear, walnuts, 
gorgonzola cheese and aged vinegar.   9,50

Σαλάτα με κινόα, αβοκάντο, πολύχρωμες 
πιπεριές, αγγούρι και ξύσμα lime. 
Quinoa salad with avocado, colorful peppers, 
cucumber and lime zest. (V)  9,50

Ελληνική σαλάτα με φέτα, ντομάτα, αγγούρι, 
παξιμάδι από χαρούπι και φρέσκο κρεμμύδι.  (V)
Greek salad with feta cheese, tomato, cucumber, 
carob rusk and chives. (V) 9,00

Σαλάτα μεσκλαν, γαρίδες*, σουσάμι, 
φουντούκια, crispy μπέικον και σως lime.
Green mixed salad, shrimps*, sesame seeds,
hazelnuts, crispy bacon and lime sauce.  11,00

Πράσινο μήλο, μεσκλάν, σταφίδες, γουαντσάλε, 
λιναρόσπορος και σως πορτοκάλι - θυμάρι.  (V)
Green apple, green salad, raisins, guanciale, 
�laxseeds and orange-thyme sauce. (V)  10,50

Φιλέτο καπνιστού σολομού, ρόδι, αμύγδαλα και 
σως ρικότα. 
Smoked salmon fillet, green salad, pomegran-
ate, almonds and ricotta sauce.  12,00



ΦΑΓΗΤΟ / FOOD

Ζυμαρικά και Ριζότο 
Pasta and Risotto
Φρέσκο spaghetti chitarra με γαρίδες*, τυρί ρικότα, 
μαύρο σουσάμι και ξύσμα από lime.
Fresh spaghetti chitarra with shrimps*, ricotta cheese, 
black sesame and lime zest.   13,00

Φρέσκο χειροποίητο σπαγγέτι με φιλέτο σολομού, 
κρέμα από κολοκύθι και αιγίνης.
Fresh handmade spaghetti with salmon fillet, 
zucchini cream and pistachio.   13,50

Σπαγγέτι με φρέσκα μύδια, σκόρδο και μαϊντανό.
Spaghetti with fresh mussels, garlic and parsley.  11,50

Χειροποίητο μαύρο τορτελίνι σολομού με κρέμα 
πατάτας Περού και κίτρινα ντοματίνια volcano 
Handmade black salmon tortellini with Peruvian 
potato cream and yellow volcano cherry tomatoes.  
14,00

Φρέσκο σπαγγέτι chitarra με μελιτζάνες, σταφίδες, 
ντοματίνια και φρέσκο δυόσμο (V)
Fresh spaghetti chitarra with eggplant, raisins, cherry 
tomatoes and fresh mint . (V) 8,50

Σπαγγέτι με γκουαντσιάλε, κρέμα από σπαράγγι, 
φουντούκι, και δάκρυα φέτας (V)
Fresh spaghetti with guanciale, asparagus cream, 
hazelnuts and feta tears. (V) 13,00

Ριζότο με κρόκο Κοζάνης, λιαστή ντομάτα και 
αμύγδαλα. (V)
Risotto with sa�fron, sun-dried tomatoes and 
almonds. (V)  9,00

Ριζότο θαλασσινών με μύδια, καλαμάρι και γαρίδες* 
Seafood risotto with mussels, squid and shrimps*  
18,00

Νιόκι με αχλάδι και τυρί γκοργκοντζόλα και καρύδια . (V)
Gnocchi with pear and gorgonzola cheese walnuts. (V) 
9,00

Κυρίως / Main Dishes
Ταλιάτα κοτόπουλο με αρωματισμένες πατάτες 
φούρνου και σως θυμάρι.
Chicken tagliata with �lavored baked potatoes and 
thyme sauce.   9,50

Ψαρονέφρι χοιρινό αρωματισμένο με πορτοκάλι, 
συνοδευόμενο από πουρέ αγκινάρας και 
φουντούκια.
Pork tenderloin �lavored with orange, accompanied 
by artichoke puree and hazelnuts.  13,00

Φρέσκο φιλέτο τόνου με καπνιστή μελιτζάνα και 
σως μάνγκο.
Fresh tuna fillet with smoked eggplant and mango 
sauce.  16,00

Φρέσκο φιλέτο τσιπούρας με αμύγδαλο, πουρέ 
σελινόριζας και αρωματισμένα στικς κολοκυθιού.
Fresh sea bream fillet with almond, celery root 
puree and �lavored zucchini sticks. 18,00

Καλαμάρι γεμιστό με φιστίκι αιγίνης και σταφίδες 
συνοδευόμενο από πουρέ φάβας.
Squid stu�fed with pistachio and raisins accompa-
nied by split pea puree. 11,00

Φρέσκο φιλέτο σολομού με χόρτα εποχής και σως 
Campari-γκρέιπφρουτ.
Fresh salmon fillet with seasonal greens and 
Campari-grapefruit sauce. 16,00

Μπριζόλα T-Bone συνοδευόμενη από πανδαισία 
λαχανικών.
T-Bone steak accompanied by a feast of vegetables.  
22,00

Πικάνια μόσχου ωρίμανσης με αρωματισμένες 
πατάτες φούρνου και γουακαμόλε σως.
Picanha (riped veal) with �lavored baked potatoes 
and guacamole sauce.  26,00

Ribeye ωρίμανσης 500 gr με αρωματισμένες 
πατάτες φούρνου, ανάμεικτα λαχανικά και καρδιές 
αγκινάρες.
Ribeye riped veal 500 gr with �lavored baked 
potatoes, mixed vegetables and artichoke hearts. 
28,00

Τυραμισού
Tiramisu   6,00

Μπανόφι  (V)
Bano�fee (V)  6,00

Τρείς υφές σοκολάτας 
Three chocolate textures 6,00

Χειροποίητο παγωτό
Handmade ice cream 2,00 (per scoop)

Γλυκά / Sweets



ΠΟΤΟ / DRINK

Beers 
Dra�t  330ml - 3.50
Valia Calda Lager Epirus 5% a.b.v. 330ml - 5.00
Corona 4,5% a.b.v. 330ml - 5.50
Noctua Insomnia India Pale Ale 4,5% a.b.v. 330ml 330ml - 6.50
Brewdog Punk IPA 5,4% a.b.v. 330ml - 6.50
Jasmine IPA 6,2% a.b.v. 330ml - 6.50

Aperitifs
Ouzo Pilavas 50ml  - 3.50
Ouzo Pilavas 200ml - 12.00
Tsipouro Zoinos 50ml - 3.50
Tsipouro Zoinos  100ml-7.00

White Wines
Zoinos Classico  Debina - 5.00
Zoinos Classico Debina 750ml 750ml - 21.00
Chatzisavva Malagouzia Dry Organic 750ml  - 25.00
Boutari Moschofilero 750ml - 27.00
Chardonnay Chrisos Leon 750ml - 27.00
Apla Oinops Assyrtiko, Malagouzia, Roditis 750ml - 32.00
Ktima Alfa Malagouzia 750ml  - 32.00
Santo Wines Assyrtiko 750ml  - 40.00

Red Wines 
GAIA Agioritiko Nemea  - 5.00
GAIA Agioritiko Nemea 750ml - 23.00
Paraga Ktima Kyr Gianni Naousa 750ml - 27.00
Chatzisavva Alkioni 16 Organic Dry 750ml - 33.00
Vivlia Chora Paggeo 750ml - 33.00
Chatzisavva Oiagros Barrique Organic Dry 750ml - 44.00
Emphasis - Syrah  750ml - 45.00

Rose Wines 
Syrios Zitsa Semi-Dry - 5.00
Syrios Zitsa Semi-Dry 750ml  - 21.00
Akakies Ktima Kyr Gianni Dry 750ml  - 25.00
Three Witches Semi-Sweet 750ml  - 25.00
Matina Mauroudi Cabernet Sauvignon Dry Organic  750ml  - 25.00
Nautilus Grenache Syrah-Agioritiko 750ml  - 27.00

Homemade Sangria
Tiki - 6.00
Rossini   - 6.00

Don't forget 
to check 

our Cocktail list

Drinks
Simple - 7.00
Special - 9.00

Soft Drinks 
Fresh Juices
Mineral Water (Glass bottle) 1lt  - 2,50
Sparkling Water 330 ml - 3,50
Sparkling Water 750 ml - 5,00
Coca Cola (Zero) 250 ml - 3,30
Orangeade/Lemonade 250 ml- 3,30
Sprite 250 ml - 3,30
Soda/Tonic 250 ml - 3,30
Three Cents Pink Grapefruit Soda 250 ml - 5,00
Three Cents Aegean Tonic 250 ml - 5,00
Three Cents Ginger Beer 250 ml - 5,00
Fresh Orange Juice 250 ml - 4,00
Refreshing Juice (lemon-lime-orange-carrot-ginger) - 5,00
Energetic Juice (lemon-lime-apple-banana-grapefruit) - 5,00
Tropical Juice (orange-peach-passion fruit-pineapple) - 5,00


