Μίνι ελληνική σαλάτα με φέτα & τραγανές πιτούλες
Mini greek salad with feta cheese & crispy pita bread

kid’s menu
8€

Σαλάτα τοματίνια, αγγούρι & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Cherry tomato salad with cucumber & extra virgin olive oil

6€

Τραγανές κροκέτες φρέσκου μπακαλιάρου
Crispy fresh cod croquettes

14€

Φιλέτο λαυράκι σχάρας
Grilled seabass fillet

14€

Σπαγγέτι/πέννες Νάπολη
Napolitan spaghetti/penne

9€

Μπολονέζ (από ελληνικό μοσχαρίσιο κιμά) σπαγγέτι/πέννες
Bolognese (from greek minced beef) spaghetti/penne

12€

Σπαγγέτι/πέννες βουτύρου
Butter spaghetti/penne

8€

Μίνι μπέργκερ από 100% ελληνικό κιμά μόσχου (ΗΡΜ), κασέρι & τομάτα
Mini burger from 100% greek minced beef (HPM), kasseri cheese & tomato

14€

Κοτομπουκιές από στήθος κοτόπουλο (ελευθέρας βοσκής)
Chicken nuggets from chicken breast (free range)

12€

Φιλετάκια σχάρας από ελληνικό μοσχαρίσιο φιλέτο (ΗΡΜ)
Grilled fillets from greek beef fillet (HPM)

14€

choice of garnish

Πατάτες τηγανιτές - French fries
Ρύζι μπασμάτι - Basmati rice
Γλυκοπατάτες τηγανιτές - Sweet potato fries
Λαχανικά βουτύρου - Butter vegetables

Ρυζόγαλο κρεμ μπρουλέ - Rice pudding creme brulee
Ποικιλία παγωτού με μπισκότο OREO - Ice cream variety with Oreo

dessert
8€
8€

Ο καταναλωτής δεν έχει
υποχρέωση να πληρώσει αν
δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό
στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay
if the notice of payment has not
been received (receipt-invoice).
Οι τιμές είναι σε Ευρώ
και συμπεριλαμβάνουν όλους
τους νόμιμους φόρους.
Our prices are in Euro and include
all applicable taxes.
Θα χαρούμε να απαντήσουμε
στα ερωτήματα των επισκεπτών μας,
οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν
κατά πόσο τα πιάτα μας περιέχουν
συγκεκριμένα συστατικά.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
για τυχόν αλλεργίες ή διατροφικές
ανάγκες, τις οποίες πρέπει
να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία
του μενού που ζητήσατε..
We welcome enquiries
from customers who wish
to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform us of any allergy
or special dietary requirements
that we should be aware
of when preparing your menu request.
Please ask us about the steps
we have taken to minimise
cross contamination
with gluten-containing foods.
Το κατάστημα υποχρεούται
να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική
θήκη δίπλα στην έξοδο,
για τη διατύπωση οποιασδήποτε
διαμαρτυρίας.
The restaurant is obliged
to have printed documents
in a special case by the exit,
for setting out
of any existed complaint.

