drinks
Nερό-Water
Sparkling water 750ml/Still water 1lt
Sparkling water 250ml
Small still water 500ml

3.80€
3.00€
1.55€

Aναψυκτικά/Soft drinks 330ml
Coca Cola, Coca Cola Light/Zero/Stevia
Fanta Orange/Orange Blue/Lemon, Sprite, Sprite Zero
Ice Tea Lemon/Peach

3.80€
3.80€
3.80€

Μπύρες/Beers
Mamos Draft 330ml/500ml
Alfa Draft 330ml/500ml
Heineken, Amstel Free, Amstel Radler 330ml

4.20€/6.00€
4.20€/6.00€
6.00€

Φρέσκιες ελληνικές μπύρες
/Greek fresh beers 330ml
Yellow Donkey, Pale Ale, 5%vol., Σαντορίνη/Santorini
Corfu Bitter Dark, 5%vol., Κέρκυρα/Corfu island
Canal Dive Pilsner, 5%vol., Κόρινθος/Corinth, Peloponnese
Nissos Bio All-Day Lager, 4.5% vol., Τήνος/Tinos

Σάλτσες/Handmade sauces
σάλτσα μουστάρδας/mustard sauce,
καυτερή σάλτσα/hot sauce,
σάλτσα γιαουρτιού/yogurt sauce
σάλτσα τσιμιτσούρι-ταχίνι/chimichurri-tahini sauce

7.00€
6.50€
6.50€
7.00€

2.50€

salads & appetizers
Χωριάτικη σαλάτα/Greek salad
Τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, πιπεριά,
κάπαρη, φέτα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
/Tomato, cucumber, onion, olives, pepper, caper,
feta cheese and extra virgin olive oil

7.20€

Σαλάτα ταμπουλέ/Tabbouleh salad
Πλιγούρι, αγγούρι, τομάτα, μαϊντανός και δυόσμος
Bulgur wheat, cucumber, tomato, parsley and mint

6.00€

Πολίτικη σαλάτα με λάχανο, σπανάκι, ρόκα,
καρότα, ρεπάνι και πιπεριά Φλωρίνης
/Salad with cabbage, spinach, rocket,
carrot, radishes and bell peppers

6.20€

Σαλάτα ρόκα με ντομάτα, αγγούρι, ρεπανάκια,
δυόσμο και λαδολέμονο
/Rocket salad with tomatoes, cucumber,
radishes, mint, olive oil - lemon dressing

6.80€

Τζατζίκι/Tzatziki

3.30€

Χούμους/Hummus

4.20€

Μελιτζανοσαλάτα
/Babaganoush

4.90€

Ντολμαδάκια με γιαούρτι, κόλιανδρο και λάιμ
/Dolmadakia with yogurt, coriander and lime

6.70€

Ρεβυθοκεφτέδες με σάλτσα ταχίνι
/Falafel with tahini sauce

7.30€

Κεμπάπ λαχανικών με ταταροπολίτικη σαλάτα
/Vegetable kebab with “tataropilitiki” salad

6.20€

Χαλούμι σχάρας με ψητά ντοματάκια,
ψητές πιπεριές, κάπαρη και δυόσμο
/Grilled Haloumi cheese with grilled
cherry tomatoes, grilled peppers, caper and mint

8.90€

Πατάτες τηγανιτές
/Fresh fried potatoes

5.50€

Ψητή πίτα ανά τεμάχιο
/Grilled pitta bread per piece

Kοτόπουλο-τμχ/Chicken
Xοιρινό-τμχ/Pork
Κεμπάπ λαχανικών/Vegetable Kebab

0.80€

skewers

3.10€
3.30€
3.10€

pita wrap menu

Τυλιγμένα με πίτα απλή ή ολικής άλεσης και επιλογή
γαρνιτούρας: ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πάπρικα, μαϊντανό
/wrapped with regular, or whole grain pita bread. Please ask for
your favourite condiments: tomato, onion, tzatziki, paprika, parsley)

Σουβλάκι κοτόπουλο/Chicken skewer
Σουβλάκι χοιρινό/Pork skewer
Γύρος κοτόπουλο/Chicken gyros
Γύρος χοιρινός/Pork gyros
Κεμπάπ αρνί-μοσχάρι/Βeef and lamb kebab
Κεμπάπ λαχανικών/Vegetable Kebab

dishes

4.60€
4.90€
4.60€
4.90€
5.00€
4.40€

Γύρος χοιρινός
με τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα και ψητές πίτες
Portion of pork gyros
with tzatziki, onion, tomato and grilled pita bread

11.80€

Γύρος κοτόπουλο
με μπαμπαγκανούς, κρεμμύδι,
ντομάτα και ψητές πίτες
Portion of chicken gyros
with babaganoush, onion,
tomato and grilled pita bread

10.90€

Μπιφτέκια κοτόπουλου σχάρας
με σαλάτα ταμπουλέ και βινεγκρέτ ξυνόγαλα
Grilled chicken “bifteki”
with tabbouleh salad and buttermilk dressing

12.40€

Μοσχαρίσια μπιφτέκια σχάρας
με σαλάτα από ντομάτα, αγγούρι, βασιλικό
και βινεγκρέτ ελιάς, φέτας
Grilled beef “bifteki”
with tomato-cucumber salad
and Kalamata olive-feta vinaigrette

12.90€

Γιαουρτλού κεμπάπ με ψητή πίτα
με μοσχάρι, αρνί, σάλτσα ντομάτας και γιαούρτι
Beef-lamb kebab with pita bread,
tomato sauce and yogurt

14.90€

Mix grill
14.70€
με κοτόπουλο σουβλάκι, χοιρινό σουβλάκι, “shish” κεμπάπ,
τζατζίκι, σάλτσα χαρίσσα, κρεμμύδι, ντομάτα και ψητές πίτες
/with chicken and pork skewers, "shish" kebab, tzatziki,
harissa sauce, onions, tomatoes and grilled pita bread
Λουκουμάδες με μέλι, σουσάμι και κουκουνάρι
7.50€
/“Loukoumades” with honey, sesame seeds and pine nuts

