Τυροκαυτερή - Spicy cream cheese

oρεκτικά-appetizers
4.50€

Τζατζίκι - Tzatziki

4.40€

Μελιτζανοσαλάτα με πιπεριά Φλωρίνης
Eggplant salad paste with peppers from Florina

5.10€

Φέτα με λάδι και ρίγανη
Feta cheese with olive oil and oregano

5.10€

Ντολμαδάκια με πρόβειο γιαούρτι, κόλιανδρο και ξύσμα λάιμ
Dolmadakia with sheep yogurt, coriander and lime

8.20€

Σαγανάκι γραβιέρα - Saganaki graviera cheese

8.90€

Ταλαγάνι σχάρας με ψητά τοματίνια και πέστο βασιλικού
Grilled Talagani cheese with grilled tomatoes and basil pesto

9.50€

Πατάτες Νάξου τηγανητές - French fries from Naxos island

5.90€

Πατάτες τηγανητές Νάξου με μαγιονέζα τρούφας και παρμεζάνα
French fries from Naxos with truffle mayonnaise and parmesan

6.90€

Λουκάνικο Σπάρτης με λάχανο τουρσί και μουστάρδα dijon
Sausage from Sparta with pickled cabbage and Dijon mustard

12.50€

Λουκάνικο Μάνης με ανθότυρο και μάραθο
Sausage from Mani with soft cheese and fennel

12.50€

σαλάτες-salads

Ελληνική με τοματίνια, φέτα και ψητές πίτες
Greek with cherry tomatoes, feta and pita bread

9,00€

Κρητικός Ντάκος με ξινομυζήθρα Χανίων και φρέσκια ρίγανη
Cretan ntakos with xinomizythra from Chania and fresh oregano

8,60€

Ceasar σαλάτα με γύρο κοτόπουλο, κρουτόν, καλαμπόκι και παρμεζάνα
Ceasar salad with chicken gyro, crouton, corn and parmesan

11,50€

Τοματίνια με μαλακό κατσικίσιο τυρί, βασιλικό και βαλσάμικο
Cherry tomatoes with soft goat cheese, basil and balsamic

8,60€

Μεσκλάν σαλάτα με κινόα, ρόδι, ανθότυρο και βινεγκρέτ χαρουπιού
Mesclun salad with quinoa, pomegranate, soft cheese and carob vinaigrette

9,00€

καλαμάκια-skewers
Κοτόπουλο - Chicken

3,20€

Χοιρινό - Pork

3,40€

Μοσχάρι Black Angus
Black Angus beef

6,10€

Κεμπάπ (μοσχάρι και αρνί)
Kebap (beef and lamb)

3,30€

τυλιχτά-pitawraps
Τυλιγμένα με πίτα απλή ή ολικής άλεσης και επιλογή γαρνιτούρας: τομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πάπρικα
Wrapped with regular or wholegrain pita bread& selection of garnish: tomato, onion, tzatziki, paprika

Κοτόπουλο - Chicken

4,70€

Χοιρινό - Pork

4,90€

Μοσχάρι Black Angus - Black Angus beef

7,80€

Κεμπάπ (μοσχάρι ή αρνί) - Kebap (beef or lamb)

4,80€

μερίδες-dishes
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος μαριναρισμένη με πέστο βασιλικού και λεμόνι
Beef steak marinated in basil and lemon

21,00€

Μπριζολάκια χοιρινά μαριναρισμένα με μαύρο σκόρδο και σάλτσα BBQ
Pork steaks marinated in black garlic and BBQ sauce

17,50€

Μπιφτέκια κοτόπουλο με σαλάτα τομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό και κρέμα φέτας
Chicken or beef patty with tomato salad, onion, parsley and feta cream

12,90€

Μπιφτέκια μοσχαρίσια με σαλάτα τομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό και κρέμα φέτας
Chicken or beef patty with tomato salad, onion, parsley and feta cream

13,70€

Ψητό baby κοτόπουλο μαριναρισμένο με μέλι, σιναπόσπορο και φρέσκια ρίγανη
Roasted baby chicken marinated in honey, mustard seed and fresh oregano

18,00€

Χουνκιάρ και κεμπάπ με πουρέ μελιτζάνα, πίτες και σάλτσα τομάτας
Hükâr and kebab with eggplant puree, pita bread and tomato sauce

17,50€

Κοντοσούβλι χοιρινό με ψητές πατάτες
Pork "kontosouvli" with roasted potatoes

14,90€

Κοντοσούβλι κοτόπουλο με ψητές πατάτες
Chicken "kontosouvli" with roasted potatoes

13,50€

Γύρος χοιρινό με τζατζίκι, κρεμμύδι, τομάτα & ψητές πατάτες
Pork gyros with tzatziki, onion, tomatoes & roasted potatoes

12,90€

Γύρος κοτόπουλο με πάπρικα, κρεμμύδι, τομάτα & ψητές πατάτες
Chicken gyros with paprika, onion, tomato & roasted potatoes

11,90€

Πορτοκαλόπιτα με κονφί πορτοκάλι και παγωτό καϊμάκι
Orange pie with orange confetti and ice cream

γλυκά-desserts

Υγρό κέικ σοκολάτας με σορμπέ μάνγκο-πάσιον και ζεστή σοκολάτα
Liquid chocolate cake with mango-passion fruit sorbet and hot chocolate

7,50€
9,00€

Cheesecake με μπισκότο χαρούπι-σταφίδα, μαρμελάδα από φρέσκιες φράουλες και φυστίκι Αιγίνης
Cheesecake with carob-raisin biscuit, jam from fresh strawberries and pistachio
9,00€
Τάρτα λεμόνι με γλασαρισμένα εσπερειδοειδή και παγωτό γιαούρτι
Lemon tart with candied citrus and yogurt ice cream

9,00€

νερό-water

Sparkling water 750ml/Still water 1lt

3.90€

Sparkling water 250ml

3.00€

Still water 500ml

1.60€

Coca Cola, Coca Cola Zero/Stevia 250ml

αναψυκτικά-soft drinks
3.90€

Epsa Orangeade/Epsa Lemonade/Epsa lemon soda 232ml

3.90€

Cucumber tonic 250ml

4.40€

Mamos Draft 330ml/500ml
Alfa Draft 330ml/500ml
Estrella Damm Barcelona 330ml
Estrella Damm Inedit 750ml
Sol, Heineken, Amstel free, Amstel Radler 330ml

μπύρες-beers
4.30€/6.70€
4.30€/6.70€
6.00€
18.00€
6.00€

φρέσκες ελληνικές μπύρες-greek fresh beers 330ml
Yellow Donkey, Pale ale 5% vol., Σαντορίνη/Santorini

7.00€

Sura blonde Pale ale 4,6% vol Μεσσηνία/Messinia

6.50€

Canal Dive Pilsner 5% vol., Κόρινθος/Corinth

6.50€

Nissos Bio All-Day Lager 4,5% vol., Τήνος/Tinos

7.00€

Nissos 7 beaufort Porter 7% vol., Τήνος/Tinos

8.50€

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.

