
μενου σνακ / snack menu



Σνακ / Snack

τοστ με ζαμπόν και τυρί

τομάτα, τηγανητές πατάτες

toast with ham and cheese

 tomato and french fries
€8,00 

τοστ μαυρο ψωμι και γαλοπουλα

τυρί, τομάτα, τηγανητές πατάτες

toast with whole wheat bread and turkey 

cheese, tomato and french fries
€8,00 

κλαμπ σαντουιτσ 

με ομελέτα, τυρί, ζαμπόν, bacon, μαρούλι, κοτόπουλο, τηγανητές πατάτες

club sandwich

with omelet, cheese, ham, bacon, lettuce, chicken, french fries
€15,00 

σαντουιτσ με σολομο

  horseradish και αγγούρι

sandwich with smoked salmon

horseradish and cucumber
€13,00 

σαντουιτσ μεσογειακο   

με προζυμένιο ψωμί, τομάτα, φέτα, ελιές και κάπαρη

mediterranean sandwich   

with leavened bread, tomato, feta cheese, olives and capers
€11,00 

τσιαπατα με προσουτο

mozzarella, ρόκα, τομάτα και πέστο βασιλικού

chiapatta with prosciutto 

mozzarella cheese, arugula, prosciutto, tomato and basil pesto
€11,00

σολομός καπνιστός

και αυγό τουρσί

smoked salmon

with pickled egg 
€15,00



Σαλάτες / Salads
χωριάτικη 

με ντοματίνια, αγγούρι, κρέμα πιπεριάς, κάπαρη, κρίταμο και προζυμένιο ντάκο

greek salad 
with cherry tomatoes, cucumber, pepper cream sauce, capers, rock samphire and leavened Cretan rusk

€11,00

πράσινη σαλάτα 
με ψητά παντζάρια, κολοκυθόσπορο και φύτρες φασολιών

green salad 
with grilled beetroots, pumpkin seeds and bean sprouts 

€10,00

αβοκάντο 
ντοματίνια, βασιλικό, burrata και προσούτo

avocado salad 
with cherry tomatoes, basil, burrata cheese and prosciutto

€11,00

σαλατα με κοτοπουλο φιλετο
παρμεζάνα, ρόκα και παλαιωμένο βαλσάμικο

chicken fillet salad 
with parmesan cheese, arugula and aged balsamic vinegar

€14,00

σαλατα με καπνιστό σολομό
γιαούρτι και βασιλικό

smoked salmon 
with yogurt and basil

€14,00

                              

           

Ζυμαρικά / Pasta
ταλιατελες πομοντορο / tagliatelle al pomodoro

€10,00

σπαγγέτι καρμπονάρα / spaghetti alla carbonara
€13,00

λινγκουίνι με θαλασσινα / linguine ai frutti di mare
€18,00

σπαγγέτι μπολονέζ / spaghetti alla bolognese
€12,00

Κουβέρ / Cover charge  € 2,50



Entr�es
κοτοπουλο φιλετο βιολογικής εκτροφής με τηγανητό ρύζι

chicken fillet organically farmed with fried rice
€ 19,00

μοσχάρι taλιατα με πατάτες chips, ρόκα και παρμεζάνα
veal tagliata with potato chips, rocket salad and baby vegetables

€ 25,00

χοιρινό καρέ με ζεστή πατατοσαλάτα και baby λαχανικά
iberico pork with potato salad, rocket salad and baby vegetables

€  24,00

σολομός ψητός με λαχανικά ατμού
grilled salmon with steamed vegetables

€  22,00 

ψάρι ημέρας με χόρτα, τομάτα και μυρωδικά
fish of the day with greens, tomato and aromatic herbs

€ 29,00

μπεργκερ black angus με cheddar, bacon και τηγανητές πατάτες
black angus burger with cheddar cheese, bacon and french fries 

€ 20,00

μπεργκερ black angus με ΒΒQ, ταλέτζιο, ψητά μανιτάρια και τηγανητές πατάτες
black angus burger with ΒΒQ sauce, taleggio cheese, grilled mushrooms and french fries

€ 20,00

Γλυκά / Sweets
tαρτα λεμονι / lemon tart  

€  8,00

μπακλαβάς με παγωτό καϊμάκι  /  baklava with kaimaki ice cream
€ 8,00

πορτοκαλοπιτα με κρέμα και παγωτό μαστίχα  /  orange pie with cream and masticha ice cream
€ 9,00

μπαρα σοκολάτας με παγωτό βανίλια  /  chocolate bar with vanilla ice cream 
€ 9,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αναστάσιος Σμυρναίος
Στην παρασκευή των συνταγών χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο και ηλιέλαιο. Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο υλικό.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο. Φύλλα διαμαρτυρίας βρίσκονται στην είσοδο του εστιατορίου.

Prices include all the legal taxes.  Responsible by law: Anastasios Smirneos.
For our cooking we use olive oil and sunflower oil. Please inform us of any food allergy or intolerance.

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received. Complaint forms are available next to the entrance.

Chef de Cuisine: 
Δημήτρης Κανταράκης / Dimitris Kandarakis




