Σαλάτες και Ορεκτικά / Salads and apetizers

V GF

V GF

Ελληνική σαλάτα με τομάτες, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμύδι πίκλα, ελιές και μους Φέτα
Greek salad with tomatoes, cucumber, peppers, pickled onion, olives and Feta mousse

4.50€

Πράσινη σαλάτα με καπνιστό σολομό, ξινή κρέμα και βινεγκρέτ άνηθο
Romain lettuce salad with smoked salmon, sour cream and dill vinaigrette

5.00€

Σαλάτα του Καίσαρα με κοτόπουλο και παρμεζάνα
Caesar's salad with chicken and Parmezan

5.50€

Αμπελοσαρμάδες με τζατζίκι
Staffed vine leaves with rice and herbs and tzatziki

4.50€

Χαλούμι & Προσούτο με πιτούλες, μελιτζάνα, ξινή κρέμα και σάλτσα ροδιού
Haloumi & Prosciutto with pita bread, aubergine, sour cream
and pomegranate sauce

5.00€

Τηγανιτοί κεφτέδες με τομάτες, κρέμα κόκκινης πιπεριάς και Φέτα
Fried Koftas with tomatoes, red pepper cream and Feta

6.00€

Καλαμαράκια με πατάτες τηγανιτές και μαγιονέζα αρωματισμένη με κάπαρη
Fried squid with french fries and mayonnaise flavored with caper

6.50€

V vegetarian / GF gluten free option / *May content traces
Αν και έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή, τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν συστατικά που
δεν περιλαμβάνονται στο μενού και αυτά τα συστατικά μπορεί να προκαλέσουν
αλλεργική αντίδραση. Οι επισκέπτες με αλλεργίες πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον
κίνδυνο και θα πρέπει να ζητήσουν από ένα μέλος της ομάδας μας πληροφορίες σχετικά
με το αλλεργιογόνο περιεχόμενο των τροφίμων μας
Although all due care is taken, dishes may still contain ingredients that are not set out on the
menu and these ingredients may cause an allergic reaction. Guests with allergies need to be
aware of this risk and should ask a member of the team for information on the allergen
content of our food

Κυρίως πιάτα / Main courses

Λιγκουίνι Aglio e Olio με τοματίνια, σκόρδο, μαιντανό και τσίλι
Linguini Aglio e Olio with cherry tomatoes, garlic, parsley and chilly pepper

6.00€

Κριθαρότο θαλασσινών με γαρίδες, μύδια και καλαμαράκια
Seafood orzo pasta with prawns, mussels and squid

7.00€

GF

Γαρίδες σουβλάκια με τοματοσαλάτα και Φέτα
Prawns skewers with tomato salad and Feta

8.50€

GF

Φιλέτο τσιπούρας στη σχάρα με σαλάτα φινόκιο και λαδολέμονο
Grilled Sea Bream fillet with fennel salad and lemon-olive oil dressing

8.00€

Ριγκατόνι με σάλτσα Μπολονέζ, μοσχαρίσιο κιμά και θυμάρι
Rigatoni Bolognese with beef minced meat and thyme

6.50€

GF

Κοτόπουλο στη σχάρα με ρόκα, ψητές τομάτες, ελιές και καπαρόμηλα
Grilled chicken with rocket salad, roasted tomatoes, olives and capers

7.00€

GF

Μπριζόλα χοιρινή με σάλτσα κίτρινης πιπεριάς και πατάτες baby
Pork Steak with yellow peppers sauce and baby potatoes

7.50€

GF

Μπριζόλα μοσχαρίσια με σαλάτα τοματίνια, δυόσμο και σάλτσα χαρίσσα
Beef steak with cherry tomatoes salad, spearmint and Harissa sauce

12.50€

V

V vegetarian/ GF gluten free / *May content traces
Αν και έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή, τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν συστατικά που
δεν περιλαμβάνονται στο μενού και αυτά τα συστατικά μπορεί να προκαλέσουν
αλλεργική αντίδραση. Οι επισκέπτες με αλλεργίες πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον
κίνδυνο και θα πρέπει να ζητήσουν από ένα μέλος της ομάδας μας πληροφορίες σχετικά
με το αλλεργιογόνο περιεχόμενο των τροφίμων μας
Although all due care is taken, dishes may still contain ingredients that are not set out on
the menu and these ingredients may cause an allergic reaction. Guests with allergies need to
be aware of this risk and should ask a member of the team for information on the allergen
content of our food

Αγορανομικός υπεύθυνος
Ελευθέριος Μιχελής

Επιδόρπια / Desserts

V

Μους γιαουρτιού με λευκή σοκολάτα, φράουλες και βασιλικό
Yogurt and white chocolate mousse with strawberries and basi

2.5€

V

Αρμενοβίλ με σως σοκολάτας και καραμελωμένα φουντούκια
Armenovil with chocolate ganache and caramelized hazelnuts

3.50€

Καλοκαιρινή φρουτοσαλάτα με καρπούζι, πεπόνι, ρόδι, σουσάμι, σως
μοσχολέμονου και παγωτό γιαούρτι
Summer fruit salad with watermelon, melon, pomegranate, sesame seeds, lime
dressing and yogurt ice-cream

3.00€

Επιλογή παγωτού (Βανίλια | Σοκολάτα | Φράουλα | Μάνγκο σορμπέ)
Ice-Cream selection (Vanilla | Chocolate | Strawberry | Mango sorbet)

1.50€

V GF

V vegetarian / GF gluten free / *May content traces
Αν και έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή, τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν συστατικά που δεν
περιλαμβάνονται στο μενού και αυτά τα συστατικά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική
αντίδραση. Οι επισκέπτες με αλλεργίες πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον κίνδυνο και θα πρέπει
να ζητήσουν από ένα μέλος της ομάδας μας πληροφορίες σχετικά με το αλλεργιογόνο
περιεχόμενο των τροφίμων μας
Although all due care is taken, dishes may still contain ingredients that are not set out on the menu
and these ingredients may cause an allergic reaction. Guests with allergies need to be aware of this
risk and should ask a member of the team for information on the allergen content of our food

Αγορανομικός υπεύθυνος
Ελευθέριος Μιχελής

Ποτά & Ροφήµατα / Drinks and Beverages
Κόκα Κόλα / Κόκα Κόλα Λάιτ / Κόκα Κόλα Ζερο
Coca Cola / Coca Cola Light / Coca Cola Zero
Φάντα πορτοκάλι / Φάντα λεμόνι / Σπράιτ / Τόνικ
Fanta Orange / Fanta Lemon / Sprite
Κρύο τσάι ροδάκινο ή λεμόνι
Ice Tea peach or lemon

1.90€
1.90€
1.90€

Χυμός Πορτοκάλι / Ανανά / Μήλο / Βύσσινο / Μπανάνα / Ροδάκινο
Juice Orange / Pineapple / Apple / Cherry / Banana / Peach
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι
Fresh orange juice

2.00€

Νερό " Ζαγόρι" 0,5λ
Water "Zagori" 0.5lt
Νερό "Αύρα" 1λ
Water "Avra" 1lt
Νερό ανθρακούχο "Ζαγόρι" 0.75λ
Sparkling water "Zagori" 0.75lt

0.50€

Εσπρέσσο μονό
Espresso single
Εσπρέσσο διπλό
Espresso double
Καπουτσίνο
Cappuccino
Λάττε
Latte
Καφές φίλτρου
Filter coffee
Φρεντο εσπρέσσο
Fredo espresso
Φρέντο καπουτσίνο
Fredo cappuccino
Φραπέ / Νες καφέ
Frappe / Nes coffee
Ζεστή σοκολάτα / Κρύα σοκολάτα
Hot chocolate / Cold chocolate
Ελληνικό καφές μονός
Greek coffee single
Ελληνικό καφές διπλός
Greek coffee double

2.40€

Τσάι / Tea
English Breakfast / Earl Grey / Πράσινο / Μέντα / Χαμομήλι
English Breakfast / Earl Grey / Green Tea / Peppermint / Chamomile

3.50€

1.00€
1.50€

3.10€
2.70€
2.70€
1.90€
2.40€
2.70€
2.10€
2.90€
1.90€
2.50€

2.10€

Ποτά & Ροφήµατα / Drinks and Beverages
Μπύρα βαρέλι "Αλφα"
Draft beer "Alfa"

2.90€

Λευκό κρασί / White wine
2.90€gls / 13.00€btl

3 Αηδόνια (Ροδίτης / Σαββατιανό)
3 Nightingales (Roditis / Savvatiano)
Καβίνο Ιριδα (Sauvignon Blanc)
Cavino Irida (Sauvignon Blanc)
Μεθέα Βρινιώτη (Αηδάνι / Μονεμβασια)
Methea Vrinioti (Aidani / Monemvasia)

3.20€gls / 15.00€btl
3.20€gls / 15.00€btl

Ροζέ κρασί / Rose wine
2.90€gls / 13.00€btl

3 Αηδόνια (Αγιωργήτικο)
3 Nightingales (Agiorgitiko)
Noτος Ροζέ Κανακάρη (Μαύρο Καλαβρυτινό / Syrah)
Notos Roze Kananakari Winery (Black Kalavritino / Syrah)

3.20€gls / 15.00€btl

Κόκκινο κρασί / Red wine
3.20€gls / 15.00€btl

3 Αηδόνια (Αγιωργήτικο)
3 Nightingales (Syrah / Agiorgitiko)
Καβίνο Ίριδα (Syrah)
Cavino Irida (Syrah)

3.20€gls / 15.00€btl

Sparkling Wine

2.90€gls / 13.00€btl

La Contessina
Pol Remy Rose

3.20€gls / 15.00€btl

Ποτά / Spirits
Gin / Rum / Voda / Tequila / Whiskey

5.50€

Ουζο /Τσιπουρο
Ouzo / Tsipouro

2.90€

Αγορανομικός υπεύθυνος
Ελευθέριος Μιχελής

