ΟΡΕΚΤΙΚA - APPETIZERS
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - GRILLED VEGETABLES
μελιτζάνα, κολοκύθι, καρότο, μανιτάρια πλευρώτους, κόκκινη & πράσινη πιπεριά, βαλσάμικο γλάσο
eggplant, zucchini, carrot, oyster mushrooms, red and green peppers, balsamic glaze

6.00
ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ (σαν τηγανητές) - FRENCH FRIES (in the oven)
4.00
ΦΟΥΡΝΟΠΑΤΑΤΑ - BAKED POTATO
με τυρί Φιλαδέλφεια, προσούτο - with Philadelphia cheese & prosciutto

6.00
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΣΠΕΣΙΑΛ - SPECIAL FRENCH FRIES
με μπέικον και τυρί & σως - with bacon and cheese & sauce

5.00
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ - CRETAN SAUSAGE
5.00
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΤΥΡΙΟΥ - SAUSAGE FILLED WITH CHEESE
6.00
ΣΚΟΡΔΟΨΩΜΟ ME ΜΠΕΪΚΟΝ - BACON GARLIC BREAD
5.00
ΣΚΟΡΔΟΨΩΜΟ ΦΕΤΑΣ - GARLIC BREAD WITH FETA CHEESE
φέτα, φρέσκια ντομάτα & ρίγανη - feta cheese, fresh tomato & oregano

5.00
ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ (2 ΤΕΜ.) - BRUSCHETTA (2 piece)
φρέσκο χειροποίητο ψωμάκι με ντομάτα, ελαιόλαδο, φρέσκος βασιλικός, πέστο, φρέσκια μοτσαρέλα
fresh handmade bread with tomato, olive oil, fresh basil, pesto, fresh mozzarella

4.50
ΡΙΖΟΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ - MUSHROOMS WITH RICE
κρέμα, μανιτάρια, ρύζι / cream, mushr., rice

5.00
ΡΙΖΟΤΟ ΒΕΡΝΤΕ - VERDE LIGHT
φρέσκο μανιτάρι, κρεμμύδι, πράσινη και κόκκινη πιπεριά, σωτέ
fresh mushrooms, onion, green and red pepper, saute

5.50
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ - SHRIMPS WITH RICE
γαρίδες, ντοματίνι, πιπεριά, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανός
shrimps, Cherry tomatoes, pepper, onion, garlic, parsley

7.50
ΡΙΖΟΤΟ ΤΑΛΑΓΑΝΙ - RIZOTO TALAGANI
ντοματίνι, ελαιόλαδο, Ταλαγάνι
tomato, olive oil, Talagani cheese

6.50
ΡΙΖΟΤΟ ΚΑΠΡΕΖΕ - RISOTTO KAPREZE
ελαιόλαδο, φρέσκος βασιλικός, φρέσκια μοτσαρέλα
olive oil, fresh basil, fresh mozzarella

6.50

ΣΑΛΑΤΕΣ - SALADS
Όλες οι σαλάτες μας κόβονται τη στιγμή της παραγγελίας
All our salads are cut at the time of order
MOZZARELLA
ρόκα, μαρούλι, λιαστή ντομάτα, αβοκάντο, κράνμπερι,
κομμάτια παστελιού, νιφάδες παρμεζάνας,& δροσερό γλάσο λεμονιού
rocket, lettuce, sun-dried tomato, avocado, cranberry
sesame bar pieces, parmesan flakes, & cool lemon glaze

8.00
CAPRESE
μοτσαρέλλα, φρ. ντομάτα, βασιλικός, ελαιόλαδο, πέστο βασιλικού
mozzarella, fresh tomato, basil, olive oil, basil pesto

6.00
ROCKET
ρόκα, μαρούλι, ντοματίνια, κουκουνάρι, ξερό σύκο, κρουτόν,
φύλλα παρμεζάνας, βινεγκρέτ μελιού
roka, lettuce, tomato cherry, pine cone, dry fig, parmesan,
vinaigrette(balsamic with honey), croutons

7.80
CEASAR
μαρούλι, κοτόπουλο στο γκριλ, κρουτόν, σως μουστάρδας, παρμεζάνα flakes
lettuce, grilled chicken, croutons, mustard sauce, parmesan flakes

7.80
PASTA
βίδες, ντομάτα, πιπεριά, ελιές, κρεμμύδι, σως
fusilli pasta, tomato, pepper, olives, onion, dressing

7.50
ΓΚΡΙΛΕΤ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - CHICKEN GRILLET
κοτόπουλο στο γκριλ μαριναρισμένο, μαρούλι,
αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, σως
marinated grilled chicken, lettuce,
cucumber, tomato, onion, dressing

7.50
XΩΡΙΑΤΙΚΗ - CRETAN SALAD
αγγούρι, ντομάτα, κόκκινη και πράσινη πιπεριά,
φέτα κρεμμύδι, ελιές, παξιμαδάκια
cucumber, tomato, red and green pepper,
feta cheese onion, olives, rusks

6.80
MORENO
ρεβύθια, iceberg, λόλα, κρεμμύδι φρέσκο & ξηρό, κόκκινη πιπεριά,
ντοματίνια, μαϊντανό, πιπεριά Φλωρίνης, βινεγκρέτ λεμονιού
chickpeas, iceberg, fresh & dry onion, red pepper, cherry tomatoes,
parsley, Florina pepper, lemon vinaigrette

7.80
CASTELLO
λόλα, iceberg, σικορέ, αμύγδαλο, σταφίδα, μήλο, πορτοκάλι,
ψημένο τυρί ταλαγάνι, βινεγκρέτ μελιού
iceberg, chicory, almond, raisin, apple, orange, baked cheese talagani,
honey vinaigrette

8.00

ΤΗΣ ΩΡΑΣ - JUST COOKED FOOD
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ 400 γρ. - BEEF STEAK 400 gr
14.00
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - CHICKEN FILLET
7.00
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ (μερίδα / κιλό)
LAMB RIBS (portion / kilo)
8.50 / 19.00
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (μερίδα / κιλό)
CHICKEN RIBS (portion / kilo)
8.00 / 16.00
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ - PORK BEEF STEAK
8.50
ΜΠΟΝ ΦΙΛΕ - BON FILLET
16.00
ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ -TENTERLOIN PENDANTS
9.50
ΠΑΝΣΕΤΑ (μερίδα / κιλό) - PORK CHOPS (portion / kilo)
7.80 / 17.00
ΞΥΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ (ανά τεμ.) - GRILLED PORK SOUVLAKI (per piece)
1.80
ΞΥΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ανά τεμ.) - GRILLED CHICKEN SOUVLAKI (per piece)
2.00
ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ - CHRISPY FRIED PORK
πιπεριές κόκκινες, πράσινες, κρεμμύδι - peppers red, green, onion

8.50
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΗΓΑΝΙΑ - CHRISPY FRIED CHICKEN
πιπεριές κόκκινες, πράσινες, κρεμμύδι - peppers red, green, onion

8.50
ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΩΣ
CHICKEN WINGS WITH BARBECUE SAUCE
ψημένα στον ξυλόφουρνο - baked in the oven

8.50
ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ
CHICKEN LEG FILLET
8.00

ΦΙΛΕΤΙΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - CHICKEN FILLETS
ΦΙΛΕΤΙΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - CHICKEN FILLETS
7.00
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΑΝΑΝΑ - WITH PINEAPPLE SAUCE
ανανά, πιπεριές σωτέ, κρέμα γάλακτος - pineapple, sauteed peppers, cream

8.50
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ - WITH VENEZIANA SAUCE
σάλτσα μανιταριών με κρέμα γάλακτος - mushroom sauce with cream

8.00
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ - WITH MOZZARELLA SAUCE
κόκκινη σάλτσα, πιπεριές σωτέ, μανιτάρια (καυτερό) - red sauce, sage peppers, mushrooms (spicy)

8.80
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΔΙΑΒΟΛΑ - WITH DIAVOLA SAUCE
μανιτάρια, γαρίδες, κόκκινη σάλτσα, κρέμα (καυτερό)
mushrooms, shrimps, red sauce cream (spicy)

9.80
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ - WITH CORN SAUCE
καλαμπόκι, κρέμα γάλακτος, μιξ τυριών - corn, cream, cheese mix

8.50
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ - WITH MUSTARD SAUCE
μουστάρδα, μέλι, θυμάρι - mustard, honey, thyme

8.50
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΡΟΚΦΟΡ - WITH BLUE CHEESE SAUCE
λευκή κρέμα με ροκφόρ - white cream with blue cheese

8.00
ΣΝΙΤΣΕΛ - SCHNITZEL
ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - CHICKEN SCHNITZEL
8.00
ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ - PORK SCHNITZEL
8.00
ΜΠΙΦΤΕΚΙA - BURGERS
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - CHICKEN BURGER
8.00
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙ
CHICKEN BURGER STUFFED WITH CHEESE
9.00
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΑΠΛΟ - PLAIN
7.00

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΕΦ - CHEF’S BURGER
γεμιστό με τυρί - filled with cheese

8.50
SPECIAL MEXICAN
μπιφτέκι, μπέικον, πατάτες, σως, τσίλι
beefburger, bacon, french fries, chilli sauce

7.50
VENEZIANA
μανιτάρια, κρέμα - mushrooms, cream

9.00
DIAVOLA
μανιτάρια, γαρίδες, ντομάτα, κρέμα (καυτερό)
mushrooms, shrimps, tomato, cream (spicy)

9.80
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΑΝΑΝΑ - WITH PINEAPPLE SAUCE
ανανά, πιπεριές σωτέ, κρέμα γάλακτος - pineapple, sauteed peppers, cream

8.50
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ - WITH CORN SAUCE
καλαμπόκι, κρέμα γάλακτος, μιξ τυριών - corn, cream, cheese mix

8.50
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ - WITH MUSTARD SAUCE
θυμάρι με μέλι - thyme with honey

8.50
ΜΕ ΣΩΣ ΡΟΚΦΟΡ - WITH BLUE CHEESE SAUCE
λευκή κρέμα με ροκφόρ - white cream with blue cheese

8.00
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ MOZZARELLA - WITH MOZZARELLA SAUCE
κόκκινη σάλτσα, πιπεριές σωτέ, μανιτάρια (καυτερό)
red sauce, sage peppers, mushrooms (spicy)

9.00
* Όλα τα πιάτα συνοδεύονται με πουρέ πατάτας ή ψητά λαχανικά ή ρύζι ή πατάτες
All dishes are accompanied by potato puree or baked vegetables or rice or potatoes

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ ΣΧΑΡΑΣ
VARIETY GRILLED MEAT
(2 ατόμων) - (for 2)
Φιλετίνια κοτόπουλο, πανσέτες, μπιφτέκια,
λουκάνικα χωριάτικα, πατάτες τηγανητές, ψητά λαχανικά
Chicken ﬁllets, pork chops, burgers,
sausages, french fries, roasted vegetables

14.00
(4 ατόμων) - (for 4)
28.00

(8 ατόμων) - (for 8)
54.00

ΠΙΤΣΕΣ - PIZZA
MARGARITA
ντομάτα, τυρί / tomato, cheese

7.00
PEPPERONI CLASSIC
American πεπερόνι - American pepperoni

9.00
AL FREDO
τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος
cheese, ham, bacon, mushrooms, cream

9.50
VESUVIOS (spicy) - (καυτερή)
τυρί, κόκκινη πιπεριά, κρεμμύδι / cheese, red pepper, onion
8.00
CHICKEN SUPREME
πικάντικο κοτόπουλο, τυρί, κρεμμύδι, πιπεριά, μανιτάρια
spicy chicken, cheese, onion, pepper, mushrooms

9.50
KAVO DORO
τυρί, γαρίδες, φρ. ντομάτα, μανιτάρια
cheese, shrimps, fresh tomato, mushrooms

9.50
MEAT SUPREME
μπέικον, ζαμπόν, πιπερόνι, λουκάνικο, κιμάς, τυρί
bacon, ham, pepperoni, sausage, minced meat, cheese

9.50
CRETAN PIZZA
ντομάτα, κρεμμύδι, κόκ. -πρ. πιπεριά, μανιτάρια,
πράσ. ελιές, κρητική γραβιέρα
tomato, onion, red and green pepper, mushrooms,
green olives, Cretan cheese

10.00
VILLAGE PIZZA
τυρί, σύγκλινα, πιπεριά, μανιτάρια
cheese, sigglina, pepper, mushrooms

9.50
VERDE
τυρί, μανιτάρια, κρεμμύδι, πιπεριά
cheese, mushrooms, onion, pepper

8.50
MONTANIERA
τυρί, μανιτάρια, φέτα, γαρίδες, πιπεριά, ελιές
cheese, mushrooms, feta cheese, shrimps, pepper, olives

9.50

GRECIA
φέτα, σπανάκι, ελαιόλαδο, τυρί
feta cheese, spinach, olive oil, cheese

9.00
BOSTONIAN
τυρί, κοτόπουλο, φρ. ντομάτα, μπρόκολο, καλαμπόκι, μανιτάρια
cheese, chicken, fresh tomato, broccoli, sweet corn, mushrooms

9.00
HAWAIIAN
τυρί, ζαμπόν, ανανάς / cheese, ham, pineapple

8.50
FLORENTIA
φρ. μανιτάρια, φρ. ντομάτα, μπρόκολο, καλαμπόκι, τυρί
fresh mushrooms, fresh tomato, broccoli, sweet corn, cheese

9.00
MEXICANA
τυρί, λουκάνικο καυτερό, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά
cheese, spicy sausage, onion, green pepper

8.50
FOUR SEASONS
τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, σαλάμι
cheese, ham. bacon, mushrooms, salami

9.00
LA ROKA
ρόκα, προσούτο, ντοματίνια, μοτσαρέλλα, ελαιόλαδο
rocket, prosciutto, cherry tomatoes, mozzarella, olive oil

9.80
RAVENNA
τυρί Φιλαδέλφια, μπέικον, μανιτάρια, μοτσαρέλλα
Filadelphia cheese, bacon, mushrooms, mozzarella

9.50
PRIMA VILLA
σταμναγκάθι, φρέσκια ντομάτα, μοτσαρέλα, ελαιόλαδο
Stamnagathi (local greens), fresh tomato, mozzarella, olive oil

9.80
MOZZARELLA
τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, σαλάμι, πρ, πιπεριά
cheese, ham, bacon, mushrooms, salami, green pepper

9.00
* Όλες οι πίτσες μπορούν να γίνουν και σε μέγεθος γίγας
και με ζυμάρι ολικής αλέσεως
* All pizzas can be made in giant size
and with wholemeal dough

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - PASTA
Spaghetti, Rigatoni, Tortellini, Penne, Linguine, Papardeles, Tagliatelle
PAPARDELLES MONZA
με πέστο ρόκας, γαρίδες σωτέ, κόκκινη πιπεριά - with pesto rocket, sauteed shrimp, red pepper

9.50
PAPARDELLES TARTUFO
με ποικιλια φρέσκων μανιταριών (porto bello, πλευρώτους, agaricus), κρέμα γάλακτος
variety of fresh mushrooms (porto bello, pleurotus, agaricus), whipping cream

9.50
LASAGNE
με σπανάκι, φέτα σουφλέ - with spinach, feta cheese soufflé

9.00
CAZA NOSTRA
σολομό, φρέσκα κρεμμύδια, άνηθο, καρότο, κολοκύθι, κρέμα γάλακτος
salmon, fresh onions, dill, carrot, zucchini, cream

8.50
LINGUINE BELLUNO
με φιλετίνια κοτόπουλο, κόκκινη πιπεριά,
κρεμμύδι φρέσκο, τυρί Φιλαδέλφεια, σάλτσα ντομάτας
with chicken fillets, red pepper,
fresh onion, Philadelphia cheese, tomato sauce

9.00
DIAVOLO SHRIMPS
γαρίδες, ροζέ καυτερή σάλτσα, μαϊντανός, κρεμμύδι, σκόρδο, ούζο
shrimps, spicy rose sauce, parsley, onion, garlic, ouzo

9.50
CAPRESE
φρέσκια μοτσαρέλλα, βασιλικός, ντοματίνια, ελαιόλαδο
fresh mozzarella, basil, cherry tomatoes, olive oil

8.50
CARBONARA
μανιτάρια, ζαμπόν, μπέικον, κρέμα γάλακτος
mushrooms, ham, bacon, cream

7.50
MILANEZA
κοτόπουλο, μπέικον, κρεμμύδι, κονιάκ, κρέμα γάλακτος
chicken, bacon, onion, cognac, cream

8.00

GENOVEZA
σπανάκι, μπέικον, κρεμμύδι, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα
spinach, bacon, onion, cream, parmezan

8.00
VERDE LIGHT
φρέσκια ντομάτα, φρέσκα μανιτάρια, κρεμμύδι,
πράσινη, κόκκινη πιπεριά σωτέ
fresh tomato, fresh mushrooms, onion, red and green pepper saute

6.50
A LA VILIAKA
(spicy) (πικάντικη)
ντομάτα, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά, καυτερό
tomato, ham, bacon, pepper, spicy herb

7.50
4 ΤΥΡΙΑ - 4 CHEESE
ροκφόρ, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, γκούντα, κρέμα
blue cheese, mozzarella, parmesan, gouda cheese, cream

6.50
NAPOLITAN
κόκκινη σάλτσα, τυρί - homemade napoli sauce, cheese

5.00
BOLOGNESE
σάλτσα κιμά, τυρί - minced meat sauce, cheese

7.00
TORINO
κοτόπουλο, μανιτάρια, μπρόκολο, κρέμα γάλακτος
chicken, mushrooms, broccolli, cream

7.50
ROSA MARIA
(πικάντικη / spicy)
κόκκινη σάλτσα, κρέμα, ροκφόρ, ζαμόν, μπέικον, καυτερό
tomato sauce, cream, blue cheese, ham, bacon spicy herb

7.00
AL PESTO
πέστο, σκόρδο, κουκουνάρι, ελαιόλαδο
pesto, garlic, con pine, olive oil

7.00

ΜΠΕΡΓΚΕΡΣ - BURGERS
ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ - HAMBURGER
μπιφτέκι, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, μαγιονέζα, κέτσαπ
burger, tomato, onion, lettuce, mayonnaise, ketchup

3.50
ΤΣΙΖΜΠΕΡΓΚΕΡ - CHEESEBURGER
μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, μαγιονέζα, κέτσαπ
burger, cheese, tomato, onion, lettuce, mayonnaise, ketchup

4.00
ΜΠΕΪΚΟΝ ΤΣΙΖΜΠΕΡΓΚΕΡ - BACON BURGER
μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, μαγιονέζα, κέτσαπ, πατάτες
burger, cheese, bacon, tomato, onion, lettuce, mayonnaise, ketchup, french fries

6.00
ΜΠΕΡΓΚΕΡ MOZZARELLA - MOZZARELLA BURGER
τυρί, μπέικον, τηγανητό αυγό, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι, μαρούλι,
BBQ sauce, πατάτες
cheese, bacon, fried egg, tomato, caramelized onion, lettuce,
BBQ sauce, french fries

6.50
ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΕΡΓΚΕΡ - CHICAGO BURGER
διπλό μπέργκερ, μπέικον, αυγό, ντομάτα, κρεμμύδι,
μαρούλι, BBQ, πατάτες, τυρί τσένταρ
double burger, cheese, bacon, egg, tomato, onion
lettuce, BBQ, french fries, Cheddar cheese

7.50
ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
VEGETABLE BURGER
τυρί vegan, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σωτέ,
ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, κέτσαπ, μουστάρδα
vegan cheese, vegetable burgers, saute mushrooms,
tomato, onion, lettuce, ketchup, mustard

4.50
BIKINI BURGER
κοτόπουλο φιλετίνι, τυρί light, πατάτες ξυλόφουρνου,
ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, κέτσαπ, μουστάρδα
chicken fillet, light cheese, wood oven potatoes,
tomato, onion, lettuce, ketchup, mustard

6.50

ΠΛΑΚΩΤΗ MOZZARELLA
MOZZARELLA PLAKOTI
2 πίτες, μπιφτέκι, φρέσκια ντομάτα, μαρούλι,
πατάτες, ποικιλία τυριών λιωμένων, σως
2 pita pies, burger, fresh tomato, lettuce,
french fries, variety of cheese, sauce

8.00
PLAKOTI
CHICKEN SUPREME
2 πίτες, κοτόπουλο σχάρας, φρέσκια ντομάτα, μαρούλι,
πατάτες, ποικιλία τυριών λιωμένων, σως
2 pita pies, grilled chicken, fresh tomato, lettuce,
french fries, variety of cheese, sauce

8.00

ΠΛΑΚΩΤΗ BELLUCCI
PLAKOTI BELLUCCI
2 πίτες, φρέσκια ντομάτα, μαρούλι, πατάτες, γαλοπούλα,
ποικιλία τυριών λιωμένων, κρεμμύδι, σως, γαρνιτούρα
2 pita pies, fresh tomato, lettuce, french fries, turkey,
onion, variety of cheese, sauce

7.00

ΣΠΕΣΙΑΛ STEAK
SPECIAL STEAK
χειροποίητο ψωμί ξυλόφουρνου, μοσχάρι με κρεμμύδι,
μανιτάρια, πιπεριά σωτέ με λιωμένο τυρί, BBQ sauce
handmade wood oven bread,, beef with onions,
mushrooms, peppers sautéed with melted cheese, BBQ sauce

6.00

ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ - SWEET TASTE

DOLCE CABANA
extra σοκολάτα, μπισκότο, τυρί Φιλαδέλφεια,
μπανάνα, ξηροί καρποί άχνη ζάχαρη
extra chocolate, biscuit, cream cheese Philadelphia,
banana, nuts, powdered sugar

6.50

ΜΗΛΟΠΙΤΑ
APPLE PIE
καλτσόνε ή πεϊνιρλί - calzone or peinirli
καραμελωμένο μήλο με το σιρόπι του, κανέλα και άχνη ζάχαρη
caramelized apple with its syrup, cinnamon and powdered sugar

6.50

ΓΛΥΚΑ - SWEET
ΤΣΙΖΚΕΪΚ - CHEESECAKE
σιρόπι, σαντιγύ - syrup, whipped cream

5.50

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ - PROFITEROL
5.50

ΖΟΥΜΕΡΟ - JUICY CHOCOLATE CAKE
σαντιγύ, τρούφα, σιρόπι
whipped cream, sprinkles, syrup

6.00

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - REFRESHMENTS
COCA COLA (light - zero) 330ml / 500ml / 1L
1.60/2.00/3.00
ΓΚΑΖΟΖΑ - ΛΕΜΟΝΑΔΑ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ (Γερανίου)
GAZOZA- LEMONADE - ORANGEADE (Gerani) 330ml
1.50
ΣΟΔΑ - SODA
1.50
AMITA MOTION
1.60
FANTA (πορτοκάλι μπλε / orange blue)
1.60
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - MINERAL WATER
1.60
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ Μικρό - BOTTLED WATER Small
0.50
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ Μεγάλο - ΒOTTLED WATER Large
1.00

ΜΠΥΡΕΣ - BEERS
ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΜΠΥΡΑ ΦΙΞ - DRAFT (FIX)
ποτήρι μικρό - glass small 2.70
ποτήρι μεγάλο - glass large 3.80
FIX 500 ml • 2.80
FIX FREE 330 ml • 3.00
FIX DARK 330 ml • 3.00
ALFA 500 ml • 2.80
ΧAΙΝΕΚΕΝ / HEINEKEN 500 ml • 2.80
AΜΣΤΕΛ / AMSTEL 500 ml • 2.80
BUCKLER χωρίς αλκοόλ - alcohol-free 330 ml • 3.50
LYRA 330 ml • 3.00
KAISER 330 ml • 4.00

ΚΡΑΣΙΑ - WINES
ΚΟΚΚΙΝΑ / RED
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 1/2 κιλό / 1 κιλό
LOCAL RED WINE 1/2 kg / 1 kg
4.80 / 9.00
ΜΑΛΒΑΖΙΑ - MALVAZIA
Karavitakis
21.00
ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ AGIORGITIKO
Boutaris
16.00
ΛΙΧΝΟΣ - LICHNOS
Dourakis
19.00
KUDOS SYRAH - KUDOS SYRAH
Dourakis
18.00
ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙ
MAVRODAFNI BOTTLE
16.00

ΛΕΥΚΑ / WHITE
ΧΥΜΑ ΛΕΥΚΟ 1/2 κιλό / 1 κιλό
LOCAL WHITE WINE 1/2 kg / 1 kg
4.80 / 9.00
ΒΙΔΙΑΝΟ ΚΛΗΜΑ - VIDIANO KLIMA
Karavitakis
22.00
ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ - MOSCHOFILERO
Boutaris
16.00
ΛΙΧΝΟΣ - LICHNOS
Dourakis
17.00
ΡΙΖΙΤΗΣ - RIZITIS
Dourakis
14.00

ΡΟΖΕ - ROSE

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ - KOTSIFALI
Karavitakis
23.00
KUDOS - KUDOS
Dourakis
18.00

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ - SPARKLING
MISCATO D’ ASTI
μπουκάλι - bottle / ποτήρι - glass
18.00 / 4.80
PROSECCO
μπουκάλι - bottle / ποτήρι - glass
18.00 / 4.50

ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ ΣΠΕΣΙΑΛ
SPECIAL WINE GLASS
λευκό - κόκκινο / white - red
4.50

ΧΥΜΟΙ - JUICE
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
FRESH ORANGE JUICE
2.80
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
NATURAL JUICE MIXED
3.50

ΚΑΦΕΔΕΣ - COFFEES
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ - GREEK
1.00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ - GREEK DOUBLE
1.50
ΦΡΑΠΕ, ΝΕΣ ΚΑΦΕ - FRAPPE, NESCAFE
1.00
ΓΑΛΛΙΚΟΣ (φίλτρου) - FRENCH (filter)
1.50
ESPRESSO
1.50
ESPRESSO DOPPIO (διπλός)
2.00
ESPRESSO FREDDO
1.50
CAPPUCCINO
1.50
CAPPUCCINO FREDDO
1.50
ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ζεστή/κρύα) - CHOCOLATE (hot/cold)
3.00

