
ΚΑΦΕΣ        COFFEE      
ESPESSO   1.50     ESPESSO   1.50  

ESPRESSO ∆ΙΠΛΟΣ  2.00     ESPRESSO DOUBLE  2.00   

CAPPUCCINO   2.50     CAPPUCCINO   2.50

CAPPUCCINO ∆ΙΠΛΟΣ 2.80     CAPPUCCINO   2.80

ΝΕΣ ΚΑΦΕ   2.50     NES KAFE   2.50

ΦΙΛΤΡΟΥ   2.50     FILTER   2.50

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   1.30     GREEK COFFEE  1.30

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΣ  2.00     GREEK DOUBLE  2.00

ESPRESSO FREDDO  2.80     ESPRESSO FREDDO  2.80

ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ FREDDO 2.80     CAPPUCCINO FREDDO 2.80

ΝΕΣ ΚΑΦΕ FRAPPE  2.50     NESCAFE  FRAPPE  2.50

ΑΥΓΑ         EGGS
ΑΥΓΑ ΜΑΤΙΑ ΜΠΕΪΚΟΝ 4.00         EGGS & BACON  4.00

ΑΥΓΑ SCRAMBLED  5,00         SCRAMBLED EGGS  5,00

ΟΜΕΛΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  5.50        GREEK OMELETTE   5.50

σύγκλινο, πιπεριά Φλωρίνης,                      siglino, Florinas peppers,

ντοµατίνια, φέτα, κρεµµύδι,          cherry tomatoes, onions,  

 ρίγανη             oregano   

ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΠΕΪΚΟΝ   5.50         BACON OMELETTE  5.50

τσένταρ, µπέικον, σύγκλινο,           cheddar, bacon, siglino,

µανιτάρια, πιπεριές            mushrooms, peppers  

ΟΜΕΛΕΤΑ ΑΣΠΡΑ∆ΙΑ  5.50         EGG WHITES   5.50

µανιτάρια, κοτόπουλο,             mushrooms, chicken,

µανούρι             manouri cheese  

   

BRUNCH



PANCAKES        PANCAKES

ΑΛΜΥΡΟ   5,50         EGGS   5,50

µαγιονέζα, µιξ τυριών,                          mayonnaise, mixed cheese  

µπέικον, αυγά, αβοκάντο           bacon, eggs, avocado  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΜΠΑΝΑΝΑ 5.50        CHOCOLATE - BANANA 5.50

πραλίνα, µπανάνα, τριµµένο         praline, banana, oreo

 oreo, σιρόπι σοκολάτας         chocolate syrup  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ BUENO  5.50       CHOCOLATE BUENO  5.50

λευκή πραλίνα, βατόµουρα,        white chocolate, berries,

κροκάν αµυγδάλου         almond croquant  

ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ    5.00       YOGHURT   5.00

γιαούρτι, µέλι, καρύδια         yoghurt, honey, walnuts,

φρούτα εποχής          fruits    

 + Παγωτό   1,50      + ice cream   1.50

   

*Οι παρασκευές αυγών σερβίρονται      *Egg preparations are served 

έως τις 14.00 µµ          until 14.00 pm  

και οι καφέδες έως τις 18.00 µµ.        coffees until 18.00 pm        

Σας ευχαριστούµε!        Thank you!  

BRUNCH



      
ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ   
     
ΦΑΒΑ        4,30 €    
µε καραµελωµένα κρεµµύδια και κάπαρη   
     
ΛΟΣΤΡΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ     5,50 €    
µε σπιτική σως και λουκάνικο    
     
ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ       5,70 €    
µε σύγλινο Μάνης      
     
ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΦΕΤΑΣ      5,50 €    
περιτυλιγµένο σε φύλλο µε µέλι και σουσάµι   
     
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ     6,30 €    
στη σχάρα µε σως βαλσαµικής και παρµεζάνα   
     
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ     6,20 €    
τραγανά φιλετίνια κοτόπουλου παναρισµένα     
σε καλαµπόκι και σουσάµι     
   
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ∆ΟΠΙΤΑ      6,20 €    
µε ποικιλια µαλακών τυριών     
     
ΣΤΙΞ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ      5,50 €    
τηγανητές λωρίδες φρέσκου κολοκυθιού σε κουρκούτι

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ     5,80 €
µε φρέσκα  µυρωδικά και σάλτσα φέτας   
     
ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ      5,70 €    
µε µαλακά τυριά και µοτζαρέλα γκρατινέ

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕ∆ΕΣ     5,80 €    
µε φρέσκα µυρωδικά και τυρί φέτα   
     
ΠΟΥΓΚΙ       5,90 €    
χοιρινές µπουκιές στον φούρνο µε ποικιλία τυριών  
     
ΚΕΦΤΕ∆ΑΚΙΑ       5,80 €    
µε φρέσκες τηγανητές πατάτες    
     
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ      6,90 €    
µαριναρισµένα µε σως βαλσαµικής,
φλειξ παρµεζάνας και ψηµένο µαστέλο   
     
ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΜΕΤΣΟΒΟΝΕ     5,80 €    
µε σουτζούκι και τηγανητα αυγά    
     
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     5,90 €
χωριάτικο, πικάντικο, καραµανλίδικο µε πατάτες τηγανητές    
      
ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ     5,50 €    
αρωµατισµένα µε βότανα, φέτα και µαλακά τυριά     
στον φουρνο       
     
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ     3,40 €      
     

Ψωµί µερίδα     0,40 €

Πιτάκι κανονικό    0,40 €

Πιτάκι καλαµποκιού    0,40 €

Πιτάκι ολικής     0,40 €

 ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ      
 TZATZIKI     3,50 € 
      
 ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ    3,50 € 
      
 ΠΑΝΤΖΑΡΟΣΑΛΑΤΑ    3,50 € 
      
 ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ   4,50 €      
 τζατζίκι, τυροκαυτερή, παντζαροσαλάτα 
      
 ΦΕΤΑ      3,50 € 

ΣΑΛΑΤΕΣ    
     
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ     6,00 €    
ντοµάτα, αγγούρι, ρίγανη, ελιές, 
κρεµµύδι, πιπεριές, παξιµάδι, φέτα       
     
ΛΟΣΤΡΕ     6,50 €     
χωριάτικη σαλάτα ψιλοκοµµένη   
     
ΡΟΚΑ      6,80 €    
µε κατίκι ∆οµοκού, καρύδια, 
φλέικς παρµεζάνας και σως βαλσαµικής    
     
ΣΕΖΑΡ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ   7,50 €    
µε µπέικον, καλαµπόκι, ντοµατίνια,
κρουτόνς σκόρδου    
     
∆ΡΟΣΕΡΗ     6,80 €    
πράσινη σαλάτα (iceberg, ρόκα, µαρούλι), 
µε αχλάδι, καβουρδισµένο φουντούκι 
και µανούρι     
     
ΠΑΝ∆ΑΙΣΙΑ     8,00 €    
ανάµεικτη πράσινη σαλάτα σε φωλιά
αραβικής πίτας µε µπαστουνάκια χοιρινού 
και ροδέλες λευκού τυριού    
     
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ    7,90 €    
σαλάτα χλιαρή µε ψητά  ντοµατίνια,
κρητικά παξιµάδια και τυρί µαστέλο
στη σχάρα

Όλες οι σαλάτες µας είναι για 2 άτοµα     

  Χρησιµοποιούµε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο  για τις      
σαλάτες µας και επιλεγµένο ηλιέλαιο για τα τηγανητά µας.     



      

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ     
      
ΠΑΠΑΡ∆ΕΛΕΣ        8,30 €     
µε λευκή σάλτσα δυόσµου και προσούτο     
      
ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ        8,90 €     
διαφορετικό, κοµµάτια χοιρινού σε 
γλυκιά µαρινάδα και πατάτες τηγανητές    
      
ΧΟΙΡΙΝΗ      11,00 €     
σπαλοµπριζόλα στη σχάρα 
µε πατάτες τηγανητές      
        
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ      16,00 €     
σπαλοµπριζόλα στη σχάρα 
µε πατάτες τηγανητές      
      
ΣΥΚΩΤΑΚΙ        8,90 €     
στη σχάρα σωταρισµένο µε µπαχαρικά 
και καραµελωµένα κρεµµύδια, σερβίρεται 
µε πουρέ πατάτας        
      
ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ      8,70 €     
λαιµού στη σχάρα µε τηγανητές πατάτες      
      
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ      9,40 €     
φιλετάκια κοτόπουλου σωταρισµένα σε λευκή       
σάλτσα µανιταριών σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες     
      
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ      8,80 €     
φιλετάκια στη σχάρα µε πατάτες τηγανητές     
σάλτσα µουστάρδας + 0,50      
      
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ      8,80 €     
φιλέτο στη σχάρα µε πατάτες τηγανητές     
σάλτσα µουστάρδας + 0,50      
      
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ         8,90 €     
µοσχαρίσια στη σχάρα µε πατάτες τηγανητές    
      
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ    10,80 €      
στη σχάρα,σερβίρεται µε αγριόρυζο              
      
ΚΕΜΠΑΠ          8,90 €     
µε δροσερή σάλτσα κύµινου στο πλάϊ,
πιτάκια και πατάτες       
      
ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ         9,60 €    
χοιρινού στη σχάρα µε πατάτες τηγανητές    
σάλτσα µουστάρδας + 0,50      
      
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ     
µε φιλετάκια κοτόπουλου, µπριζολάκια,
λουκάνικο, µπιφτέκια, πανσέτες, γεµιστό κεµπάπ,
πιτάκια και τηγανητές πατάτες      

µικρή (2 ατ.)                  15,10 € 
      µεγάλη(4 ατ.)                  27,20 €  

ΓΛΥΚΑ  Ρωτήστε µας για τα γλυκά ηµέρας     
     

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ    
     
ΤΣΙΠΟΥΡΟ   100 ml     3,50 €
ΤΣΙΠΟΥΡΟ εµφιαλωµένο 200 ml     7,50 €
ΡΑΚΗ    100 ml     3,50 €
ΡΑΚΟΜΕΛΟ   100 ml     4,00 €
ΨΗΜΕΝΗ ΡΑΚΗ  100 ml     4,00 €
ΟΥΖΟ    100 ml     3,50 €
ΟΥΖΟ εµφιαλωµένο  200 ml     7,50 €

      

BEERS    
     HEINEKEN    500 ml      3,40 €
KAISER    500 ml      3,40 €
FISCHER          500 ml      3,40 €
ΑΜΣΤΕΛ    500 ml      3,40 €
ΦΙΞ    500 ml      3,40 €
ΒΕΡΓΙΝΑ   500 ml      3,40 €
ΑΛΦΑ ποτ. µικρό  300 ml      2,80 €
ΑΛΦΑ ποτ. µεγάλο  500 ml      3,60 €
ΜΑΜΟΣ   500 ml      3,40 €
ALFA WEISS     500 ml      3,80 €
ΦΙΞ ΑΝΕΥ   500 ml      3,40 €
AMSTEL FREE     500 ml      3,40 €
     

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ    
     ΛΕΥΚΑ    
AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (µοσχοφίλερο)   14,00 €
ΠΑΡΑΓΚΑ (ροδίτης-µαλαγουζιά)   14,00 €
ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ  (sauvignon blanc-ασύρτικο)  23,00 €
ΡΟΖΕ    
ΠΑΡΑΓΚΑ (µερλό-ξινόµαυρο)    15,00 €
Α∆ΟΛΗ ΓΗΣ (cabernet sauvignon)   20,00 €
ΚΟΚΚΙΝΑ    
ΠΑΡΑΓΚΑ (µερλό-ξινόµαυρο)    15,00 €
ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ (syrah-µερλό)   19,00 €
ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ (cabernet sauvignon-µερλό)  24,00 €
     
ΚΡΑΣΙΑ    

ΛΕΥΚΟ    
µοσχοφίλερο      
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   2,50 € / 4.00 € / 7,00 € 
ΡΟΖΕ    
µερλό     
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,00 € / 4.50 € / 8,00 € 
ΚΟΚΚΙΝΟ    
αγιωργίτικο     
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,00 € / 4.50 € / 8,00 € 
ΗΜΙΓΛΥΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ    
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,50 € / 5.00 € / 8,50 € 
     
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ    
     COCA COLA    250 ml      1,90 €
COCA COLA light   250 ml      1,90 €
COCA COLA zero   250 ml      1,90 €
ΕΨΑ γκαζόζα   250 ml      1,90 €
ΕΨΑ µπλέ   250 ml      1,90 €
ΕΨΑ κόκκινη   250 ml      1,90 €
ΕΨΑ λεµονίτα   250 ml      1,90 €
ΣΟ∆Α    250 ml      1,90 €
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ  250 ml      2,50 €
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ (ανθρακούχο) 1 lt      4,00 €
ΝΕΡΟ µικρό   500 ml      0,80 €
ΝΕΡΟ µεγάλο   1 lt      1,50 €

      
ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ   
     
ΦΑΒΑ        4,30 €    
µε καραµελωµένα κρεµµύδια και κάπαρη   
     
ΛΟΣΤΡΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ     5,50 €    
µε σπιτική σως και λουκάνικο    
     
ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ       5,70 €    
µε σύγλινο Μάνης      
     
ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΦΕΤΑΣ      5,50 €    
περιτυλιγµένο σε φύλλο µε µέλι και σουσάµι   
     
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ     6,30 €    
στη σχάρα µε σως βαλσαµικής και παρµεζάνα   
     
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ     6,20 €    
τραγανά φιλετίνια κοτόπουλου παναρισµένα     
σε καλαµπόκι και σουσάµι     
   
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ∆ΟΠΙΤΑ      6,20 €    
µε ποικιλια µαλακών τυριών     
     
ΣΤΙΞ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ      5,50 €    
τηγανητές λωρίδες φρέσκου κολοκυθιού σε κουρκούτι

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ     5,80 €
µε φρέσκα  µυρωδικά και σάλτσα φέτας   
     
ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ      5,70 €    
µε µαλακά τυριά και µοτζαρέλα γκρατινέ

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕ∆ΕΣ     5,80 €    
µε φρέσκα µυρωδικά και τυρί φέτα   
     
ΠΟΥΓΚΙ       5,90 €    
χοιρινές µπουκιές στον φούρνο µε ποικιλία τυριών  
     
ΚΕΦΤΕ∆ΑΚΙΑ       5,80 €    
µε φρέσκες τηγανητές πατάτες    
     
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ      6,90 €    
µαριναρισµένα µε σως βαλσαµικής,
φλειξ παρµεζάνας και ψηµένο µαστέλο   
     
ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΜΕΤΣΟΒΟΝΕ     5,80 €    
µε σουτζούκι και τηγανητα αυγά    
     
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     5,90 €
χωριάτικο, πικάντικο, καραµανλίδικο µε πατάτες τηγανητές    
      
ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ     5,50 €    
αρωµατισµένα µε βότανα, φέτα και µαλακά τυριά     
στον φουρνο       
     
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ     3,40 €      
     

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ



      
WARM APPETIZERS   
     
FAVA        4,30 €    
mashed split peas with  caramelized onions and kapari   
     
LOSTRE POTATO SALAD     5,50 €    
with house's sauce and sausage    
     
KRITHAROTO       5,70 €    
with Mani's siglino and  white thyme sause      
     
SAGANAKI FETA      5,50 €    
in the frying pan on flour crust topped with honey
and sesame sheeds  
     
GRILLED MUSHROOMS     6,30 €    
grilled oyster mushrooms, marinated in balsamic
sauce with parmesan flakes   
     
CRISPY GHICKEN BREAD STICS    6,20 €    
panned in sesame, parmesan and corn     
   
PASTURMA PIE      6,20 €    
beef slices in the frying pan on flour crust with
a variety of yellow cheeses     
     
ZUCCHINI STICKS      5,50 €    
in the frying pan on flour crust servred with tzatziki

TΙGANIA       5,80 €
variety of tender fried mushrooms served with
fete sauce   
     
STUFFED POTATOES      5,70 €    
with soft cheeses, bacon and mozzarella gratin

ZUCCHINI BALLS      5,80 €    
with fresh herbs and tzatziki on the side     
     
POYGKI       5,90 €    
pork bites with variety of cheeses in the oven  
     
MEATBALLS       5,80 €    
fresh minced veal served with freshcut fried potatoes    
     
GRILLED VEGETABLES     6,90 €    
marinated in balsamic sauce with parmesan flakes
and grilled mastelo cheese   
     
METSOVONE       5,80 €    
metsovone smoked cheese, with  slices of soutzouki
(spicy beef sausage) and fried eggs on the top    
     
TRIKALA'S GRILLED SAUSAGES     5,90 €
rural style, spicy, karamanlidiko with
freshcut fried potatoes    
      
EGGPLANT ROLLS      5,50 €    
oven baked with feta and soft cheese mix       
     
FRIED POTATOES      3,40 €      
     

Bread (two slices)    0,40 €

Regular pitta per slice   0,40 €

Corn pitta per slice    0,40 €

Wholemeal pitta per slice   0,40 €

 COLD APPETIZERS      
 TZATZIKI     3,50 €
 yoghurt with cucumber and garlic paste 
      
 TIROKAYTERI     3,50 €
 spicy cheese spread 
      
 BEETROΟT SPREAD     3,50 €
 with yoghurt, garlic and walnuts 
      
 COMPO OF COLD APPETIZERS  4,50 € 
 tzatziki, tirokauteri, beetroοt       

 GREEK FETA CHEESE   3,50 € 

SALADS   
     
GREEK SALAD    6,00 €    
tomato, cucumber, olives, peppers, onion,
feta cheese, oregano, olive oil       
     
LOSTRE SALAD    6,50 €     
Greek  salad chopped in small piecies  
     
ARUGULA SALAD    6,80 €    
with Domoco's katiki (cheese spread) 
walnuts, parmesan flakes and balsamic vinegar   
     
CHICKEN CEASAR SALAD   7,50 €    
with parmesan flakes, garlic croutons,
bacon and corn   
     
SUMMER SALAD    6,80 €    
mixed green salad with manouri cheese,
pear roasted hazelnut and citrus sauce 
     
PANDESIA     8,00 €    
mixed green salad in Arabic pitta nest
with pork chops white cheese slices 
and herbs   
     
STAMNAGATHI    7,90 €    
Cretan wild herb salad with grilled
mastelo cheese, cherry tomatoes,
Cretan rusks and citrus sauce

All our salads are for 2+ persons

• Extra Virgin Oil is used in our salads.
• Selected Sunflower oil is used for fried food.    



      

MAIN DISHES
      
PAPARDELAS        8,30 €     
pasta with fresh cut prosciutto and white sauce
      
KONTOSOUVLI        8,90 €     
grilled chunks of pork with freshcut fried potatoes    
      
PORK STEAK      11,00 €     
served with freshcut fried potatoes     
        
VEAL STEAK      16,00 €     
served with freshcut fried potatoes      
      
BEEF LIVER        8,90 €     
served with handmade mashed potatoes
and caramelized onions        
      
SMALL PORK STEAKS      8,70 €     
served with freshcut fried potatoes      
      
CHICKEN FILLETS A LA CRÈME   9,40 €     
grilled fillets with mushrooms sauce and
freshcut fried potatoes      
      
GRILLED CHICKEN FILLETS (legs)   8,80 €     
served with freshcut fried potatoes   

GRILLED CHICKEN FILLETS (breast)  8,80 €     
served with freshcut fried potatoes
mustard sauce extra  + 0,50 €    
      
BIFTEKIA         8,90 €     
grilled beef meat patties served with
freshcut fried potatoes    
      
TURKEY BURGER     10,80 €      
 turkey meat patties served with wild rice              
      
KEBAΒ          8,90 €     
lamp (80%) and pork (20%) meat patties with
pitas, cumin sauce on the side and fried potatoes    
      
GRILLED TENDERLOIN      9,60 €    
served with freshcut fried potatoes
mustard sauce extra  + 0,50 €      
      
MEAT VARIETY     
chicken fillets,biftekia, sausages, small pork
steaks, kebab stuffed with cheese cream, pitas
and freshcut fried potatoes
     

for two (2) persons     15,10 € 
      for four (4) persons     27,20 € 

DESSERTS  Ask us for to day's specialty     
     

GREEK ALCHOOL SPIRITS   
     TSIPOURO    100 ml  3,50 €
TSIPOURO BOTTLED   200 ml  7,50 €
RAKI (COLD)    100 ml  3,50 €
RAKOMELO    100 ml  4,00 €     
HOT RAKI HONEY CINNAMON       
PSIMENI RAKI   100 ml  4,00 €
COLD RAKI HONEY HERBALS 
OUZO      100 ml  3,50 €
OUZO BOTTLED   200 ml  7,50 €

      

BEERS    
     HEINEKEN    500 ml      3,40 €
KAISER    500 ml      3,40 €
FISCHER          500 ml      3,40 €
AMSTEL    500 ml      3,40 €
FIX         500 ml      3,40 €
VERGINA    500 ml      3,40 €
ALFA draught   300 ml      2,80 €
ALFA draught   500 ml      3,50 €
MAMOS    500 ml      3,40 €
ALFA WEISS       500 ml      3,80 €
FIX FREE    500 ml      3,40 €
AMSTEL FREE        500 ml      3,40 €
     

BOTTLED WINES    
     WHITE    
ANTONOPOULOS (moshofilero)   14,00 €
PARAGA (roditis-malagousia)    14,00 €
VIVLIA CHORA (sauvignon blanc-assyrtico)  23,00 €
ROSE    
PARAGA (merlot-xinomauro)    15,00 €
ADOLI GHIS (cabernet sauvignon)   20,00 €
ΚΟΚΚΙΝΑ    
PARAGA (syrah-merlot-xinomauro)   15,00 €
THE BLACK SHEEP (syrah-merlot)   19,00 €
VIVLIA CHORA (cabernet sauvignon-merlot)  24,00 €
     
WINES OF THE HOUSE    

WHITE    
moshofilero       
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   2,50 € / 4.00 € / 7,00 € 
ROSE    
merlot     
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,00 € / 4.50 € / 8,00 € 
RED    
agiorgitiko     
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,00 € / 4.50 € / 8,00 € 
RED SWEET    
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,50 € / 5.00 € / 8,50 € 
     
REFRESHMENTS    
     COCA COLA    250 ml      1,90 €
COCA COLA light   250 ml      1,90 €
COCA COLA zero   250 ml      1,90 €
EPSA gazoza   250 ml      1,90 €
EPSA orange    250 ml      1,90 €
EPSA orange sparkled 250 ml      1,90 €
EPSA lemon    250 ml      1,90 €
SODA     250 ml      1,90 €
SPARKLED WATER  250 ml      2,50 €
SPARKLED WATER (xino nero) 1 lt      4,00 €
MINERAL WATER   500 ml      0,80 €
MINERAL WATER  1 lt      1,50 €

      
WARM APPETIZERS   
     
FAVA        4,30 €    
mashed split peas with  caramelized onions and kapari   
     
LOSTRE POTATO SALAD     5,50 €    
with house's sauce and sausage    
     
KRITHAROTO       5,70 €    
with Mani's siglino and  white thyme sause      
     
SAGANAKI FETA      5,50 €    
in the frying pan on flour crust topped with honey
and sesame sheeds  
     
GRILLED MUSHROOMS     6,30 €    
grilled oyster mushrooms, marinated in balsamic
sauce with parmesan flakes   
     
CRISPY GHICKEN BREAD STICS    6,20 €    
panned in sesame, parmesan and corn     
   
PASTURMA PIE      6,20 €    
beef slices in the frying pan on flour crust with
a variety of yellow cheeses     
     
ZUCCHINI STICKS      5,50 €    
in the frying pan on flour crust servred with tzatziki

TΙGANIA       5,80 €
variety of tender fried mushrooms served with
fete sauce   
     
STUFFED POTATOES      5,70 €    
with soft cheeses, bacon and mozzarella gratin

ZUCCHINI BALLS      5,80 €    
with fresh herbs and tzatziki on the side     
     
POYGKI       5,90 €    
pork bites with variety of cheeses in the oven  
     
MEATBALLS       5,80 €    
fresh minced veal served with freshcut fried potatoes    
     
GRILLED VEGETABLES     6,90 €    
marinated in balsamic sauce with parmesan flakes
and grilled mastelo cheese   
     
METSOVONE       5,80 €    
metsovone smoked cheese, with  slices of soutzouki
(spicy beef sausage) and fried eggs on the top    
     
TRIKALA'S GRILLED SAUSAGES     5,90 €
rural style, spicy, karamanlidiko with
freshcut fried potatoes    
      
EGGPLANT ROLLS      5,50 €    
oven baked with feta and soft cheese mix       
     
FRIED POTATOES      3,40 €      
     

MARKET MANAGER: KOYLIERAKIS MIXALHS


