
ΚΟΥΒΕΡ

Ψωμί, κριτσίνια 2 ειδών dip........................................................................... 1,50

OΡEKTIKA

Φρέσκιες πατάτες τηγανητές κομμένες στο χέρι........................................ 4,50

Φρέσκιες πατάτες τηγανητές flakes με πάπρικα......................................... 4,50

Φέτα μελωμένη σε χωριάτικο φύλλο με μαύρο σουσάμι .......................... 6,00

Σαγανάκι provolone με σωτέ μανιτάρια, baby ρόκα 
και λάδι μαύρης τρούφας .............................................................................. 7,50

Λαχανικά εποχής στη σχάρα με ελαιόλαδο και ξύδι Balsamico ............... 7,00

Μούς φάβας με καραμελωμένα κρεμμύδια, ντοματίνια, 
θυμάρι και τρουφόλαδο................................................................................. 6,50

Μπρουσκέτα με χειροποίητο πέστο, καρέ ντομάτας, 
φρέσκο βασιλικό, άρωμα σκόρδου, mozzarella και prosciutto ............... 6,50

Focaccia με χειροποίητο πέστο βασιλικού, 
καρέ ντομάτας και flakes παρμεζάνας ......................................................... 6,50

Focaccia με γουακαμόλε και καπνιστό σολομό .......................................... 8.50

Μοσχαρίσια κεφτεδάκια με μούς φέτας και λάδι δυόσμου ....................... 8,00

Μοσχαρίσιο carpaccio με baby ρόκα, ανθό αλατιού, 
νιφάδες παρμεζάνας και λάδι τρούφας......................................................12,00

Καπνιστή πέστροφα με σαλάτα κινόα, λαχανικά και σως  λάιμ ..............15,00

Ποικιλία αλλαντικών και τυριών (Μετσοβόνε, ταλαγάνι σχάρας, 
γραβιέρα Μυλοποτάμου, μους φέτας με μυρωδικά, prosciutto, 
μορταδέλα, γαλοπούλα καπνιστή, σαλάμι Λευκάδος), 
σαλάτα πράσινη, ντοματίνια, καρύδια, αποξηραμένα σύκα, 
μαρμελάδα ντομάτας, κριτσίνια και παξιμάδια χαρουπιού.......................20,00

ΣΑΛΑΤΕΣ

Ελληνική με ντομάτα, αγγούρι, ντοματίνια, πιπεριά, κρεμμύδι,
κάπαρη, ελιές Καλαμών, παξιμάδια χαρουπιού 
και μούς φέτας με μυρωδικά ........................................................................ 8,00

Caprese με ντομάτα, mozzarella, χειροποίητο πέστο βασιλικού 
και baby ρόκα ................................................................................................. 7,00

Λάχανο με σέλερι, πράσινο μήλο, καρύδια, ρόδι 
και σως γιαουρτιού με μαγιονέζα και μηλόξυδο.......................................10,00

Ανάμεικτη με μαρούλι, ρόκα, κουκουνάρι, ημίλιαστή ντομάτα, 
νιφάδες παρμεζάνας, prosciutto και βινεγρέτ μπαλσαμικού. 
Σερβίρεται σε φωλιά παρμεζάνας..............................................................10,00

Ceasars με μαρούλι, λόλα κόκκινη και πράσινη, baby ρόκα,
ραντίτσιο, φιλέτο κοτόπουλο, κρουτόν και flakes παρμεζάνας ...............12.00

Σαλάτα με φιλέτο πάπιας crispy, ρόκα, μαρούλι, ραντίτσιο, αχλάδι,
κάσιους, ανθότυρο και σως σόγιας με μαγιονέζα.

Κινόα με baby σπανάκι, ντοματίνια, αβοκάντο, φιλέτο πορτοκάλι, 
σολομό Gavlax και dressing εσπεριδοειδών .............................................. 9,00

PIZZA

Margarita με σάλτσα ντομάτας, mozzarella ................................................ 9,00

Γκοργκοντζόλα, μπρεζάολα, σάλτσα ντομάτας, mozzarella .....................12,00

Χωριάτικη με σάλτσα ντομάτας, mozzarella, 
φέτα, πιπεριά, κρεμμύδι και ελιά ................................................................10,00

Special με σάλτσα ντομάτας, mozzarella, 
ζαμπόν, πιπεριά, μπείκον και μανιτάρια .....................................................10,00

Chicken BBQ με mozzarella και ανανά ......................................................12.00

BURGER
Burger μοσχαρίσιο 250gr σε ψωμί brioche με ντομάτα, 
μαρούλι, καραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar, μπείκον, αυγό, 
πατάτες τηγανητές, κέτσαπ και μουστάρδα  on the side ............................ 10,00

Burger μοσχαρίσιο 250gr σε ψωμί brioche με λόλα, 
ντομάτα, μπείκον, blue cheese και πατάτες τηγανητές............................... 11,00

Burger μοσχαρίσιο 250gr σε ψωμί brioche με λόλα, ντομάτα, 
μετσοβόνε, μαγιονέζα με τρούφα και πατάτες τηγανητές .......................... 12,00

Burger μοσχαρίσιο 250gr σε ψωμί brioche 
με κρέμα μανιταριών και regato.................................................................. 11.00 

Burger μοσχαρίσιο 250gr σε ψωμί brioche 
με λαχανικά σχάρας και σως τσιμιτσούρι.................................................... 12.00

PASTA - ΡΙΖΟΤΟ

Σπαγγέτι φρέσκα με χειροποίητο πέστο βασιλικού και ντοματίνια..............7,50

Σπαγγέτι φρέσκα με μανιτάρια porcini, baby ρόκα και άρωμα σκόρδου....9.00

Σπαγγέτι φρέσκα ala chitarra με φιλετάκια μόσχου, 
καρέ ντομάτας, κρεμμυδάκι φρέσκο, τζίντζερ, 
άρωμα σκόρδου, πιπέρι σετσουάν και σόγια.............................................. 14.00

Λιγκουίνι φρέσκα με μελάνι σουπιάς, φιλετάκια σολομού,
κρεμμυδάκι φρέσκο, άνιθο, ροζ πιπέρ και μπρίκ ........................................ 13.00

Ραβιόλια φρέσκα, γεμιστά με τυρί, σάλτσα ντομάτας, 
καρέ μελιτζάνας, άρωμα σκόρδου και μαίντανο ............................................9.00

Καρμπονάρα με στριφτάρια, απάκι, κρόκο αυγού και παρμεζάνα............. 10,00

Ριζότο με φιλέτο κοτόπουλο, λαχανικά και κρόκο Κοζάνης..........................9,50

Ριζότο με ποικιλία μανιταριών (porcini, portobello, 
λευκά μανιτάρια, πλευρώτους) και πάστα τρούφας.................................... 12,00

Ριζότο με γκοργκοντζόλα, baby σπανάκι και μπείκον................................. 11,00

Κριθαρώτο με γαρίδες* και κρόκο Κοζάνης ............................................... 13,00

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με ρύζι basmati .................................................9,00 

Μοσχαρίσια μπιφτέκια σχάρας με πατάτες τηγανητές 
και honey mustard ......................................................................................... 10,00

Μοσχαρίσιο συκώτι σχάρας με καραμελωμένα 
κρεμμύδια και πατάτες τηγανητές....................................................................9,00

Moσχαρίσιο φιλέτο σχάρας 240 gr με baby πατάτες.
Επιλογή σώς: Πιπεράτη, Μανιταριών ή Μαδέρα......................................... 24,00

Μοσχαρίσιο Rib-eye σωτέ 300gr με ανθό αλατιού, 
φρέσκα μυρωδικά και πουρέ γλυκοπατάτας, αρωματισμένο 
με λάδι τρούφας και θυμάρι .......................................................................... 28,00

Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα σερβίρεται πάνω 
σε καυτό μαντέμι με πατάτες τηγανητές, τιμή κιλού ................................... 30,00

Picanha black Angus ταλιάτα με σπαράγγια σωτέ...................................... 26.00

Ψαρονέφρι γλυκόξινο με καραμελωμένα 
κρεμμύδια, πιπεριές, ανανά και ρύζι basmati ............................................. 11,00

Χοιρινή tomahawk 750gr σχάρας με πατάτες τηγανητές.......................... 13,00

Φιλέτο σολομού στη σχάρα, συνοδεύεται με σαλάτα κινόα, 
καρέ ψητών λαχανικών, αβοκάντο και dressing εσπεριδοειδών ............. 14,00

Ρωτήστε μας για τα γλυκά ημέρας!

Παγωτά (1 μπάλα) 
Βανίλια Μαδαγασκάρης...................................................................................2,00 
Σοκολάτα............................................................................................................2,00
Σορμπέ μάνγκο..................................................................................................2,00

Aγορονικός υπεύθυνος Μιχάλης Βλαχοδημήτρης

Το ελαιόλαδο μας και οι ελιές μας είναι από τη Μεσσηνία.Τα φρούτα και  τα λαχανικά μας τα προμηθευόμαστε καθημερινά από την  Φρουτεμπορική  Κατσίκης  Α.Ε.
Δεν χρησιμοποιούμε τίποτα προμαγειρεμένο  και τυποποιημένο. Οι ζωμοί  παρασκευάζονται από εμάς. Ο (*)  Υποδηλώνει κατεψυγμένο είδος. Στις τίμες περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α 13%



ΚΑΦΕ∆ΕΣ – ΡΟΦΗΜΑΤΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

Espresso απλό ή décaféiné µονό......................................2.00

Espresso απλό ή décaféiné διπλό.....................................2.50

Espresso freddo απλό ή décaféiné ...................................2,50

Cappucino απλό ή décaféiné µονό ...................................3,00

Cappucino απλό ή décaféiné διπλό ..................................3.00

Cappucino freddo ..........................................................3.00

Cappucino latte ..............................................................3.00

Flat white ......................................................................3.00

Moccachino ζεστό/κρύο..................................................4.00

Nescafé ή Nescafé φραπέ, απλός ή décaféiné ...................3.00

Ελληνικός µονός.............................................................2.50

Ελληνικός διπλός............................................................3.00

Καφές φίλτρου απλός ή décaféiné....................................3.00

Σοκολάτα απλή...............................................................3.50

Σοκολάτα Viewnnois .......................................................4.00

Σοκολάτα µε γεύσεις: βανίλια, καραµέλα, 

καρύδα, φουντούκι, φράουλα..........................................4.00

Milkshake βανίλια ή σοκολάτα ........................................4,50

............................................................................................

Smoothies µε φρούτα εποχής ..........................................5,00

............................................................................................

Τσάι ζεστό ή κρύο (πράσινο, λεµόνι, ροδάκινο, 

φρούτα του δάσους, χαµοµήλι, µέντα, τίλιο) .....................3.00

Φυσικός χυµός πορτοκάλι ...............................................3.50

Φυσικός χυµός ανάµεικτος ..............................................4.00

Λεµονάδα σπιτική ...........................................................3.00

ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Φυσικό µεταλλικό νερό 0,5 lt / 1 lt εµφιαλωµένο..... 0,50/1,00

Αναψυκτικά διάφορα ...................................................... 2.50

Τυποποιηµένοι χυµοί....................................................... 2.50

Σουρωτή ....................................................................... 3.00

Three Cents:    ............................................................... 3.60

Tonic ............................................................................. 2.50

BRUNCH

Pancakes µε  cheddar, αυγό µάτι και crispy bacon ..........7,50

Scrambled eggs µε σχοινόπρασο, λάδι τρούφας και crispy 
bacon, σερβίρονται πάνω σε ψωµάκι brioche ..................8,00

Club sandwich σε φρυγανισµένο ψωµί µε φιλέτο κοτόπουλο, 
cheddar, ντοµάτα, λόλα πράσινη και µαγιονέζα carry, 
συνοδεύεται µε πατάτες τηγανητές ..................................  8,00

Τοστ σε [προζυµένιο ψωµί µε τυρί και ζαµπόν ή γαλοπούλα, 
συνοδεύεται µε φρέσκιες πατάτες τηγανητές .....................4,00

Οµελέτα special .............................................................7,00

Γιαούρτι µε µέλι και καρύδια pecan ................................5,00

Γιαούρτι µε φρούτα εποχής .............................................5,00

PIZZA(Φτάξτε τη δική σας pizza µέχρι 3 υλικά) ..............9,00

(Σάββατο και Κυριάκη 10:00 µε 13:00)

ΓΛΥΚΑ

Προφιτερόλ, γεµισµένα σου 
µε κρέµα πατισερί και σάλτσα σοκολάτας .........................6,00

Pari brest , Γαλλικό  γλυκό µε βάση τα σου, 
µια στρώση από πραλίνα φουντουκιού 
µε τραγανό ρύζι και αφράτη µούς σοκολάτας ....................6,00

Lemon Pie , τραγανή τάρτα µε  κρέµα λεµονιού (mango 
και passion fruit και  παγωτό mango ...............................7,00

Σοκολατόπιτα  µε παγωτό................................................7,00

Παγωτά (1 µπάλα) 

Βανίλια Μαδαγασκάρης .................................................2,00 

Σοκολάτα .......................................................................2,00

Σορµπέ µάνγκο ...............................................................2,00

Τα γλυκά και τα παγωτά µας παρασκευάζονται καθηµερινά 
για εµάς από την οικογένεια  Κωνσταντινίδη 

(4ης Γενιάς Μάρκος Κωνσταντινίδης).

Στις τιµές περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, Φ.Π.Α. 13% και ∆ηµοτικός φόρος 0,5%.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ Ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

Aγορονικός υπεύθυνος Μιχάλης Βλαχοδηµήτρης


