
Σνακ  

 

 

Σνζη   3,00€ 

Ζακπόλ ή γαινπνύια, ηπξί 

 

Club Sandwich Κιαζζηθό  7,50€ 

ληνκάηα, κπέηθνλ, γαινπνύια, ηπξί, ιόια, καγηνλέδα, παηάηεο ηεγαλεηέο 

 

Club Sandwich Κνηόπνπιν 9,00€ 

ληνκάηα, καξνύιη, ηπξί, θνηόπνπιν, κπέηθνλ, δακπόλ, καγηνλέδα, παηάηεο ηεγαλεηέο 

 

Burger Κιαζζηθό 9,00€ 

Ζνπκεξό κπηθηέθη από 100% κνζραξίζην θηκά, ςεηή ληνκάηα, καξνύιη, θαξακεισκέλν θξεκκύδη, 

αγγνπξάθη ηνπξζί, ηζέληαξ, κπάξκπεθηνπ ζσο, παηάηεο ηεγαλεηέο 

 

Veggie Burger           7,50€ 

Μαληηάξη porto bello, ςεηή ληνκάηα, καξνύιη, θαξακεισκέλν θξεκκύδη, ζάιηζα ξεκνπιαλη, 

παηάηεο ηεγαλεηέο 

 

άληνπηηο Πξνζνύην 4,00€ 

πνιύζπνξε κπαγθέηα, iceberg, ληνκάηα, θινίδεο παξκεδάλα, πξνζνύην, ζάιηζα κνπζηάξδαο  

 

άληνπηηο Σόλν 4,00€ 

κπαγθέηα νιηθήο, πνηθηιία καξνπιηώλ, ληνκαηίληα, ηνλνζαιάηα 

  



 

Oρεκτικά  

Καιακαξάθη ηεγαλεηό κε ληηπάθη ιεπθνύ ηαξακά       9,50€ 

 

Κνινθπζνθεθηέδεο κε ζαιάηα ζειηλόξηδαο ζε sauce ξεκνπιαλη    7,50€ 

 

Φξέζθηα ζαξδέια ςεηή κε αλζό αιαηηνύ, dressing ιαδνιέκνλνπ,         8,00€ 

ζε αξώκαηα από θξέζθα βόηαλα θαη Κεξθπξατθή ξόθα 

 

Σπξνινπθνπκάδεο ζε καξκειάδα ληνκάηαο κε ζνπζάκη θαη καπξνθνύθη    6,50€ 

 

Ψεηά ιαραληθά κε dressing παιαηνκέλνπ βαιζακηθνύ, κνηζαξέια    8,00€ 

θαη λνύκπνπιν Κεξθύξαο 

 

Μύδηα αρληζηά, ζβεζκέλα ζε ιεπθό θξαζί θαη γιπθό ζθόξδν     10,00€ 

 

Πνπίεηεο ζαξδέιαο κε ζπθνκαΐδα Κεξθύξαο, ζαιάηα θνινθπζηνύ θαη δπόζκν  9,50€ 

 

 

Σαλάτες 

Caprese            8,00€ 

Μνηζαξέια, ληνκάηα, θύιια βαζηιηθνύ, βαιζάκηθν παιαησκέλν de modenas, ξόθα 

 

Πξάζηλε            10,00€ 

Καξδηέο πξάζηλεο ζαιάηαο, γαιάθησκα από κέιη θαη κνπζηάξδα, θξάκπι κάληνιαο, 

μηλόκειν, καύξε ζηαθίδα, θνηόπνπιν 

  



 

Ειιεληθή            8,50€ 

Νηνκάηα, αγγνύξη, ειηέο, πηπεξηέο κημ, θέηα, ξίγαλε, θξεκκύδη, ειαηόιαδν, θξεηηθό ληάθν 

ζε νύδν 

 

Ρόθα             8,50€ 

Σξπθεξά θύιια ξόθαο, ςεηά καληηάξηα πιεπξώηνπο, γξαβηέξα Ακθηινρίαο, ληνκαηάθη 

αληνξίλεο, dressing βαιζακηθνύ 

 

 

 

Φρέσκα Ζσμαρικά 

Mare             13,00€ 

Ζπκαξηθό Bavette, γαξίδεο, δσκό από όζηξαθα, γιπθό ζθόξδν, κύδηα, θαιακάξη 

 

Ravioli            9,00€ 

Ζπκαξηθό Ravioli κε γέκηζε ricotta, μύζκα ιεκόλη ζε ιεπθή ζάιηζα 

 

Fusilli            9,00€ 

Ζπκαξηθό ζηξηθηάξη, βεινύδηλε θξέκα ηπξηώλ, πξνζνύην Πάξκαο 

 

Risotto κε θξνύηα ζαιάζζεο  12,00€ 

Ρύδη Arborio, θαιακαξάθη, κύδηα, γαξίδεο, δσκό από όζηξαθα, θαξόην, θνινθπζάθη, ιεκόλη 

 

Risotto Μαληηαξηώλ 10,00€ 

Ρύδη Arborio, καληηάξηα champignon, καληηάξηα Porto bello, δσκό πνξηζίλη, ζπκάξη, 

παξκεδάλα 

 



Κσρίως Πιάτα 

 

Tomapork            13,00€ 

Χνηξηλή κπξηδόια καδί κε ηελ παλζέηα ηεο, ζπλνδεύεηαη από παηάηα baby κε πάπξηθα θαη 

θξέζθα κπξσδηθά, ζάιηζα ιεκόλη, θόιηαλδξν 

 

Mνζραξίζηα Πιεπξά  14,00€ 

Μνζραξίζηα πιεπξά Ειιεληθήο εθηξνθήο, ζε ζάιηζα ζόγηαο θαη πεηηκέδη, ζπλνδεύεηαη από 

πνπξέ γιπθνπαηάηαο 

 

Κνηόπνπιν Tandoori          12,00€ 

θηιέην κπνύηη θνηόπνπιν καξηλαξηζκέλν ζε tandoori masala, ζπλνδεύεηαη κε παηαηνύιεο 

ηεγαλεηέο, αθξάηα πηηάθηα θαη ηδαηδίθη 

 

Σζηπνύξα ζράξαο 15,00€ 

Σζηπνύξα ζράξαο κε dressing ιεκόλη, ειαηόιαδν θαη ζηλάπη, ζπλνδεύεηαη κε ρόξηα επνρήο ή 

παηάηεο baby ή ςεηά ιαραληθά 

 

Λαβξάθη – Sea Bass          16,00€ 

Φηιέην από ιαβξάθη, ληνκάηα θνλθί, πέξιεο ιαραληθώλ, ζπλνδεύεηαη κε πνπξέ παηάηαο 

 

Ποικιλίες 

 

 

Πνηθηιία Κξεαηηθώλ 2 αηόκσλ 20,00€ 

ινπθάληθν, παλζέηα, κπηθηέθη, θνηόπνπιν, ιαηκό ρνηξηλό, παηάηεο ηεγαλεηέο, dip ηδαηδίθη, πηηνύιεο 

 

 

Πνηθηιία Κξεαηηθώλ 4 αηόκσλ 38,00€ 

ινπθάληθν, παλζέηα, κπηθηέθη, θνηόπνπιν, ιαηκό ρνηξηλό, παηάηεο ηεγαλεηέο, dip ηδαηδίθη, πηηνύιεο 



 

 

Πνηθηιία Θαιιαζζηλώλ 2 αηόκσλ 20,00€ 

γαξίδεο, θαιακαξάθη ηεγαλεηό, ρηαπόδη μηδάην, ζαξδέια ςεηή, ηνλνζαιάηα, παηάηεο ηεγαλεηέο, 

πηηνύιεο 

 

Πνηθηιία Θαιιαζζηλώλ 4 αηόκσλ 40,00€ 

γαξίδεο, θαιακαξάθη ηεγαλεηό, ρηαπόδη μηδάην, ζαξδέια ςεηή, ηνλνζαιάηα, παηάηεο ηεγαλεηέο, 

πηηνύιεο 

 

Πνηθηιία Αιιαληηθώλ Σπξηώλ 10,00€ 

 

 

Γλσκά 

 

νπθιέ ζνθνιάηαο κε παγσηό         5,00€ 

 

Μειόπηηα κε παγσηό          5,00€ 

 

νθνιαηόπηηα κε παγσηό          5,00€ 

 

Πνξηνθαιόπηηα κε παγσηό         5,00€ 

 


