
Τυροπιτάκια με φέτα, κατίκι Δομοκού, θυμαρίσιο μέλι & καβουρδισμένο σουσάμι 
Homemade cheese pies with feta, katiki cheese from Domokos, 

honey & black sesame

LVG/PE  |  9.5€

Ρολάκια μελιτζάνας με προσούτο, μους από ανθότυρο 
και μανούρι, φύλλα βασιλικού & φρέσκια τομάτα

Eggplant rolls with prosciutto, manouri 
and anthotyro mousse, tomato & basil leaves

10€

Τοματοκεφτέδες Σαντορίνης με τομάτα, τοματίνια, 
φρέσκο κρεμμύδι, δυόσμο & δροσερό ντιπ γιαούρτι

Traditional Santorini recipe tomato fritters 
with mint and homemade yogurt dip

VG/PE  |  8.5€

Λουκουμάδες μπακαλιάρου με κρέμα ταραμά & πατζαρόφυλλα
Greek-style fish cakes with cod & “taramas” cream

PE  |  10€

Σουβλάκι με χαλούμι σχάρας και τοματίνια, πιτούλες& κρέμα βαλσάμικο
Haloumi cheese souvlaki with tomatoes, pita bread & balsamic vinegar 

LVG/PE  |  8.5€

Χταπόδι σχάρας με κρέμα από φάβα Σαντορίνης, 
λευκό κρεμμύδι & ζεστό λαδολέμονο

Grilled octopus with fava from Santorini, onion & lemon/olive oil sauce

PE  |  14€

Γαρίδες σαγανάκι με ψητή πιπεριά Φλωρίνης & μους φέτας
“Saganaki” shrimps with tomato sauce, 

feta cheese mouse & grilled red peppers

PE  |  13€

Ποικιλία Ελληνικών τυριών & αλλαντικών
Platter with traditional Greek cold cuts & cheese

12€

                                                                                                                                   

ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS



Ελληνική σαλάτα με τομάτα, αγγούρι, λευκό κρεμμύδι,
πράσινη πιπεριά, ελιές καλαμών & φέτα Καλαβρύτων
Traditional Greek salad with tomatoes, cucumber, 
green pepper, white onion, olives & feta cheese

LVG  |  10€

Κουκουβάγια με κριθαροκούλουρο, τριμμενη τομάτα, ξυνομυζήθρα & κάπαρη
Cretan “Dakos” with barley rusks, tomatoes, myzithra cheese & capers

LVG  |  10€

Φύλλα βαλεριάνας, Αργίτικο πεπόνι, προσούτο & φρέσκο κατσικίσιο τυρί
Valerian leaves salad, melon from Argos, 

thin prosciutto slices & fresh Caprino cheese

11€

Caprese salad με ψητό χαλούμι, φρέσκια και λιαστή τομάτα, 
φύλλα βασιλικού & πετιμέζι 

Greek caprese salad, with grilled haloumi cheese, 
sun dried tomato, basil leaves & grape molasses

LVG  |  10.5€

ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS



«Γύρος» από χοιρινό λαιμό, φρέσκες τηγανητές πατάτες, 
πίτες & ντιπ γιαούρτι

Homemade “gyros” with hand cut french fries, pita break & yogurt dip

13€

Χοιρινό λεμονάτο με σέλερι και πουρέ πατάτας
Greek lemon pork stew with celery & homemade mashed potatoes

11€

Κοτόπουλο κοκκινιστό με πολύχρωμες πιπεριές, 
λιαστή τομάτα, φρέσκια ματζουράνα & ρύζι basmati 

Tomato chicken stew with bell peppers, 
sun dried tomato, marjoram & basmati rice 

12€

Κόκορας κρασάτος με χειροποίητες χυλοπίτες & τριμμένη μυζήθρα
Rooster in red wine sauce, handmade noodles & greek mizithra cheese

13€

Μοσχαράκι ραγού με πουρέ μελιτζάνας
Beef ragu with traditional eggplant puree 

14€

Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα (500γρ) με ψητές πατάτες baby
Rib steak (500gr) with baby potatoes 

22€

Φιλέτο τσιπούρας φρικασέ με αρωματικά & κρέμα ταραμά
Sea bream filet  fricassée, with herbs & taramas cream 

PE  |  14€

Φιλέτο μπακαλιάρου ποσέ με πατζαρόφυλλα, 
ψητά πατζάρια & φύτρες σκόρδου

Poached cod filet with beetroot leaves, grilled beetroots & garlic sprouts 

PE  |  15€

Ρωτήστε μας για το πιάτο ημέρας
Please ask your waiter for our dish of the day

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ MAIN DISHES

{ }



Linguine με γαρίδες, σάλτσα μαρινάρα & γλυκό σκόρδο
Shrimp alla marinara with linguine & sweet garlic

PE  |  14€

Fettuccine με κρέμα μανιτάρι, καπνιστό bacon, παρμεζάνα & λάδι τρούφας
Mushroom fettuccine with smoked bacon, parmesan cheese & truffle oil 

13€

Γιουβέτσι με κοτόπουλο, λιαστή και φρέσκια τομάτα, φέτα Καλαβρύτων
Orzo casserole “Giouvetsi” with chicken tomato & feta cheese

12€

Ριζότο alla Milanese με ψητές γαρίδες, 
ντοματίνια confit, σαφράν & μαστίχα Χίου

Shrimp risotto Milanese with cherry tomatoes, saffron & mastic

PE  |  15€

Παραδοσιακός τραχανάς με ποικιλία Ελληνικών μανιταριών & λάδι τρούφας 
Traditional mushroom “trahanoto” with sour trahgana pasta, 

mixed greek mushrooms & truffle 

VG  |  12€

Λαζάνια με σπανάκι, μυρώνια, φέτα Καλαβρύτων & σάλτσα τομάτας 
Lasagna with spinach and chervil, feta cheese & tomato sauce

LVG  |  12€

ΖΥΜΑΡΙΚΑ/ΡΙΖΟΤΟ PASTA/RISOTTO

Πένες με κρέμα γάλακτος & μπουκιές κοτόπουλο
Creamy Penne pasta with chicken

7.5€

Σπαγγέτι με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας & βασιλικό
Spaghetti with fresh tomato sauce & basil

VΕG  |  6.5€

Φιλετάκια κοτόπουλο πανέ με τηγανητές πατάτες
Chicken fingers with frenchs fries

7.5€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ KIDS MENU



Pinsa Margarita
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα & φύλλα βασιλικού

Homemade tomato sauce, fresh mozzarella cheese & basil leaves

LVG  |  10€

Pinsa Prosciutto
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, προσούτο, baby ρόκα & παρμεζάνα

Homemade tomato sauce, fresh mozzarella cheese, 
prosciutto, rocket leaves & parmesan

12€

Pinsa Piccante
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, καυτερό σαλάμι & λάδι chili

Homemade tomato sauce, fresh mozzarella cheese, spicy salami & chili
11€

Pinsa Bianca
Λευκή σάλτσα, φρέσκια μοτσαρέλα,

κιμά από λουκάνικο, μανιτάρια & λάδι τρούφας
White sauce, fresh mozzarella cheese, 

minced sausage meat, mushrooms & truffle oil
12€

ΠΙΝΣΑ PINSA

Νερό εμφιαλωμένο 1lt 
Mineral water 1lt

2€

Ανθρακούχο νερό 1lt  
Sparkling water 1lt

2€

Coca Cola/light/zero 330ml 

2.8€

Fanta 330ml  
πορτοκάλι/μπλε/κόκκινη

orange/blue/red

2.8€

Fanta λεμόνι 330ml  
Fanta lemon 330ml

2.8€

Sprite 330ml 

2.8€

Tonic water 330ml 

2.8€

Soda water 330ml

2.8€

Amita χυμός πορτοκάλι  
Orange juice

2.3€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ SOFT DRINKS



Παραδοσιακή αφράτη πορτοκαλόπιτα με γιαούρτι, 
μαστίχα & παγωτό βανίλια μαδαγασκάρης

Traditional orange pie with mastic, served with vanilla ice cream

LVG  |  8€

Παραδοσιακή καρυδόπιτα με καραμελωμένα καρύδια & παγωτό καϊμάκι
Greek walnut cake with caramelized walnuts & kaimaki ice cream

LVG  |  8€

Ζεστή σοκολατόπιτα με κομμάτια σοκολάτας & παγωτό βανίλιας
Traditional Chocolate pie with chocolate chunks & vanilla ice cream

LVG  |  8€

Αναφορές Διατροφικής Συνήθειας / Dietary Reference

*VG: Vegetarian / Χορτοφάγος

*OVG: Ovo  Vegetarian / Αυγό-Χορτοφάγος

*LVG: Lacto Vegetarian / Γαλακτό - Χορτοφάγος 

*OLVG: Ovo-Lacto Vegetarian / Αυγό - Γαλακτό - Χορτοφάγος

*Pe: Pescaterian / Ψαρο - Χορτοφάγος

*VEG: Vegan

ΓΛΥΚΑ DESSERTS

Επιλογή από γεύσεις:
Βανίλια Μαδαγασκάρης, Σοκολάτα γάλακτος, 

Cookies & Cream, Φράουλα, Καϊμάκι 

3.5€/μπάλα

Flavors: 
Madagascar vanilla ice cream, Milk chocolate, 

Cookies n’ Cream, Strawberry, Kaimaki

3.5€/scoop

ΠΑΓΩΤΟ ICE CREAM


