
Παλαιά

απο το 1988

Menu





Ψωµί           ανά άτοµο / 1.50€
Πίτα           ανά άτοµο / 1.00€
Σκορδόψωµο µε τυρί        ανά άτοµο / 3.50€

Κρύα ορεκτικά
Ελιές         4.00€
Τζατζίκι        5.90€ 
Χούµους        5.90€
Μελιτζανοσαλάτα µε µαγιονέζα και µυρωδικά   5.90€
Ταραµοσαλάτα       5.90€ 
Τυροκαυτερή        5.90€

Τυριά
Φέτα         4.00€
Γραβιέρα         7.90€
Τυρί σαγανάκι        7.90€
σκέτο η µε χειροποίητη µαρµελάδα τοµάτας
Πικάντικη Φέτα µπουγιουρντί     7.90€
Παραδοσιακή Ελληνική Φέτα Π.Ο.Π. 
σε αρωµατική κόκκινη σάλτσα µε πιπεριές & κρεµµύδι
Χαλλούµι στο γκριλ                  6.90€
Τυρόµπαλες                   6.90€
Ποικιλία τυριών                14.90€

Κατάλληλο για χορτοφάγους

Πικάντικο/Καυτερό



Κατάλληλο για χορτοφάγους

Πικάντικο/Καυτερό

Ζεστά ορεκτικά
Φάβα Σαντορίνης ( Π. Ο. Π.)   7.90€
αρωµατισµένη µε κρεµµύδι, κάπαρη, 
µαϊντανό & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Τηγανητές πατάτες     4.00€

Μανιτάρια πλευρώτους    6.90€

Πιπερίες καυτερές ψητές    6.90€

Kολοκυθάκια τηγανητά    6.90€ 

Κολοκυθοκεφτέδες τηγανητοί µε µυρωδικά 6.90€

Κεφτεδάκια      7.90€

Φαλάφελ      7.90€

Ντολµαδάκια      6.90€

Λουκάνικο από ∆ράµα    6.90€

Ψητά λαχανικά µε Χαλλούµι            12.90€

µε σιρόπι βαλσάµικο & σουσάµι

Πηλιορείτικο Σπετζοφάι    8.90€



Ψαρικά
Χταπόδι ξυδάτο      8.90€

µε πολύχρωµες πιπεριές & µυρωδικά

Καβούρι / Καβουροδαγκάνες    12.90€

Ψητές ή Βουτύρου 

αρωµατισµένες µε σκόρδο

Μύδια Αχνιστά      11.90€

Μύδια µε κέλυφος αρωµατισµένα µε άνηθο, 

σκόρδο, λέµονι & λευκό κρασί

Παραδοσιακός Μεζές (2 ατόµων)      18.90€
ποικιλία αλοιφών, µπουκιές σαγανάκι, 
κολοκυθοκεφτέδες, λουκανικάκια, πιτα ηµερας 
και άλλες λιχουδιές της ηµέρας 

Παραδοσιακός Μεζές Vegeterian (2 ατόµων)    16.90€
Ο Παραδοσιακός Μεζές µας σε vegeterian εκδοχή.
Ρωτήστε το προσωπικό µας.   

O Mεζές του Ψαρά (2 ατόµων)    22.90€
ποικιλία αλοιφών, µαρινάτα, µικρά τηγανητα ψαρια, 
καλαµαράκια, ψαροκεφτέδες, χταπόδι ξυδάτο 
 

Κατάλληλο για 
χορτοφάγους

Μεζέδες

Τα Μαρινάτα μας
Γαύρος  6.90€ 
Σκουµπρί  6.90€ 
Τσίρος   6.90€



Χωριάτικη σαλάτα        9.60€
ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, πιπεριά, Ελληνική Φέτα Π.Ο.Π.,
κάππαρη, ελιές Καλαµών, ρίγανη & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Ντάκος Κρητικός        10.90€
Κρητική Κριθαροκουλούρα µε αρωµατική σάλτσα φρέσκιας 
τοµάτας, καρέ τοµάτας, κάπαρη, φρέσκο κρεµµύδι, 
φέτα Π. Ο. Π., µέλι, θυµάρι & έξτρα Παρθένο Eλαιόλαδο

∆ροσερή σαλάτα µε τοµατίνια     11.90€
Τοµατίνια αρωµατισµένα µε φρέσκο κρεµµυδάκι 
& φρέσκο βασιλικό, γαρνίρονται µε Φέτα Ελληνική Π.Ο.Π.

Σαλάτα Καίσαρα        10.90€
µαρούλι iceberg, φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο, κρουτόν, 
σαλτσα καίσαρα

Σαλάτα µε Χαλλούµι στο γκριλ     13.90€
πανδαισία λαχανικών µε ψητό τυρί Χαλλούµι 
αρωµατισµένη µε µέλι, βαλσάµικο & σουσάµι 

Σαλάτα Παλαιά Ιθάκη      14.90€
ρόκα, λάχανο, αγγούρι, µαρούλι, φρέσκο κρεµµύδι, κάπαρη, 
καθαρισµένη ντοµάτα, λιαστή ντοµάτα, βινεγκρέτ λεµονιού

Ποικιλία βραστών λαχανικών      12.90€
καρότο, κολοκύθι, µπρόκολο, κουνουπίδι, βραστή πατάτα 
και χόρτα εποχής, σε σάλτσα λεµονιού

Τονοσαλάτα         10.90€
πανδαισία λαχανικών µε τόνο & φρέσκο κρεµµυδάκι

Χόρτα Εποχής         6.90€

Κατάλληλο για χορτοφάγους

Fitness



Μουσακάς        13.90€

Μουσακάς λαχανικών      10.90€

Παστίτσιο        12.90€

Γεµιστά της µαµάς Ήβης      12.90€

Γιουβέτσι        14.50€

Σουτζουκάκια Σµυρνέϊκα      12.90€ 

Αρνάκι κλέφτικο       18.50€

Στιφάδο µοσχάρι       14.90€

Ελληνική κουζίνα (2 ατόµων)     39.50€

διάφοροι µεζέδες µε γεύση απο Ελλάδα σε ένα πιάτο

µαγειρευτα

mama’s pies
Τυρόπιτα     7.50€

Σπανακόπιτα     7.50€

Πίτα της Ηµέρας    7.50€

Χορτόσουπα  10.90€

Κοτόσουπα  10.90€

Ψαρόσουπα  12.90€

       Σούπα της Ηµέρας

οι σούπες μας

Κατάλληλο για 
χορτοφάγους

Χωρίς Γλουτένη



Ριζότο µανιταριών        12.90€
ριζότο µε φρέσκα µανιτάρια αρωµατισµένα µε θυµάρι & λευκό κρασί

Ριζότο κοτόπουλο        16.90€
ριζότο κοτόπουλου αρωµατισµένο µε σαφράν & πορτοκάλι

Ριζότο θαλασσινών         22.90€
ριζότο θαλασσινών µε γαρίδες, µύδια & καλαµάρι, 
αρωµατισµένα µε σκόρδο, ούζο & φινόκιο

Νάπολι λιγκουίνι        10.50€

Μπολονέζ λιγκουίνι         11.50€

Καρµπονάρα λιγκουίνι       12.50€

4 τυριά λιγκουίνι        12.50€

Τσιγγάνα λιγκουίνι          12.50€

Λιγκουίνι µε θαλασσινά       26.90€ 
µύδια, γαρίδες, καλαµάρι σε αρωµατική σάλτσα τοµάτας 
µε ούζο και φινόκιο

Γαριδοµακαρονάδα     1 άτοµο 24.50€ / 2 ατόµων 39.90€ 
λιγκουίνι µε γαρίδες σε αρωµατική σάλτσα τοµάτας 
µε σκόρδο, κρεµµύδι, ούζο και φινόκιο

Αστακοµακαρονάδα        47.50€
λιγκουίνι µε αστακό σε αρωµατική σάλτσα τοµάτας 
µε σκόρδο, κρεµµύδι, ούζο, φινόκιο και µυρωδικά

Κατάλληλο για χορτοφάγους



Μπριζολάκια χοιρινά       12.90€
µε πατάτες τηγανητές, φέτες τοµάτας & δροσερό ντιπ τζατζικιού

Μπιφτέκια µοσχαρίσια       12.90€
µε πατάτες τηγανητές, φέτες τοµάτας & δροσερό ντιπ τζατζικιού

Σπιτικο µπιφτέκι µοσχαρίσιο α λα Ρους      16.90€
µεγάλο µοσχαρίσιο µπιφτέκι µε αυγό,
συνοδευµένο από πατάτες τηγανητές & σάλτσα ροκφόρ

Σουβλάκι χοιρινό 300gr       15.90€
µε πατάτες τηγανητές, φέτες τοµάτας, πίτα & δροσερό ντιπ τζατζικιού

Σουβλάκι κοτόπουλο 300gr       15.90€
µε πατάτες τηγανητές, φέτες τοµάτας, πίτα & δροσερό ντιπ τζατζικιού

Σουβλάκι µοσχαρίσιο 300gr      18.90€
µε πατάτες τηγανητές, φέτες τοµάτας, πίτα & δροσερό ντιπ τζατζικιού

MIX Σουβλάκι (µοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο)    18.90€
µε πατάτες τηγανητές, φέτες τοµάτας, πίτα & δροσερό ντιπ τζατζικιού

Αρνίσια παϊδάκια γάλακτος       18.90€
µε πατάτες τηγανητές, φέτες τοµάτας, πίτα & δροσερό ντιπ τζατζικιού

Μπριζόλα µοσχαρίσια σταβλίσια      16.90€
µε ψητά λαχανικά, φέτες τοµάτας & BBQ ντιπ

Κοτοπουλάκια α λα κρεµ        16.90€
Τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου µε σάλτσα α λα κρεµ 
& πατάτες τηγανητές

Μοσχαρίσιο Μπον Φιλέ       26.90€

   

Κρεατοποικιλία MIX GRILL (2 ατόµων)     55.00€
µπιφτέκια, µπριζολάκια χοιρινά, παϊδάκια, λουκάνικα, 
φιλέτο κοτόπουλο, σουβλάκια χοιρινά, σουβλάκια κοτόπουλο, 
πατάτες τηγανητές, πιπεριές ψητές, πίτες και διάφορες σάλτσες

years30

Χωρίς Γλουτένη



Πικάντικο/Καυτερό

Γαύρος τηγανητός / Μαρίδα τηγανητή       9.90€  
Καλαµαράκι τηγανητό / Θράψαλο τηγανητό      9.90€   
Γαριδάκι τηγανητό          9.90€ 

Σαρδέλα ψητή          9.90€
σερβίρεται πάνω σε φέτες κρεµµυδιού, µε µαϊντανό

Πικάντικα Μύδια σαγανάκι       14.90€
αρωµατισµένα µε µπούκοβο, µουστάρδα, θυµάρι & χυµό λεµονιού 
Πικάντικες Γαρίδες σαγανάκι      19.50€
στο τηγάνι µε τοµάτα, Φέτα Ελληνική Π.Ο.Π., 
κρεµµύδι, σκόρδο & µυρωδικά, σβησµένες µε ούζο 

Γαρίδες ψητές σουβλάκι       18.90€
σερβίρεται µε βραστά λαχανικά & σάλτσα µοσχολέµονου

Σολωµός ψητός        16.90€
σερβίρεται µε βραστά λαχανικά & σάλτσα µοσχολέµονου

Τσιπούρα ψητή        26.90€
σερβίρεται καθαρισµένη µε βραστά λαχανικά & σάλτσα µοσχολέµονου

Χταπόδι ψητό         17.90€

Γεµιστό Καλαµάρι ψητό       28.90€
Καλαµάρι γεµιστό µε Φέτα Ελληνική Π.Ο.Π., 
πολύχρωµες πιπεριές & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Καλαµάρι ψητό Α’           kg / 45.00€ 

Σφυρίδα ψητή (κατεψ.)       26.90€
σερβίρεται µε βραστά λαχανικά & σάλτσα µοσχολέµονου

Φαγκρί ψητό (κατεψ.)       29.00€
σερβίρεται µε βραστά λαχανικά & σάλτσα µοσχολέµονου

Ψάρια Α’ ποιότητας           kg / 75.00€      

Ψαροποικιλία MIX FISH       49.50€
. . . όλη η θάλασσα σε ένα πιάτο ! ! ! 
ποικιλία ψητών και τηγανητών ψαρικών, 
συνοδευµένα µε βραστά λαχανικά & σάλτσα µοσχολέµονου

Σπέσιαλ ποικιλία Θαλασσινών      95.00€
Aστακός, Kαλαµάρι σχάρας, Χταπόδι ψητό, 
Γαρίδες σχάρας, Μύδια, Καβούρια
συνοδευµένα µε βραστά λαχανικά & σάλτσα µοσχολέµονου



Vegan          Choices
Ορεκτ ικά
Ελιές           4.00€
Χούµους          5.90€ 
Φάβα Σαντορίνης ( Π. Ο. Π.)       7.90€
αρωµατισµένη µε κρεµµύδι, κάπαρη, µαϊντανό 
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Τηγανητές πατάτες         4.00€
Μανιτάρια πλευρώτους        6.90€
Πιπερίες καυτερές ψητές        6.90€
Kολοκυθάκια τηγανητά        6.90€ 
Φαλάφελ          7.90€
Ντολµαδάκια          6.90€
Ψητά λαχανικά       12.90€
γαρνιρισµένα µε σιρόπι βαλσάµικο και σουσάµι

Σαλάτες
Σαλάτα Παλαιά Ιθάκη      14.90€
ρόκα, λάχανο, αγγούρι, µαρούλι, φρέσκο κρεµµύδι, κάπαρη, 
καθαρισµένη ντοµάτα, λιαστή ντοµάτα, βινεγκρέτ λεµονιού
Χωριάτικη σαλάτα vegan        7.60€
ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, πιπεριά, κάππαρη, 
ελιές Καλαµών, ρίγανη & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
∆ροσερή σαλάτα µε τοµατίνια vegan      9.90€
τοµατίνια αρωµατισµένα µε φρέσκο κρεµµυδάκι & βασιλικό
Ποικιλία βραστών λαχανικών     12.90€
καρότο, κολοκύθι, µπρόκολο, κουνουπίδι, βραστή πατάτα 
και χόρτα εποχής, σε σάλτσα λεµονιού
Χόρτα           6.90€

Κυρίως Πιάτα
Χορτόσουπα        10.90€
Γεµιστά της µαµάς Ήβης      12.90€
ντοµάτες και πιπεριές στον φούρνο, γεµιστές µε 
ρύζι, κουκουνάρι και σταφίδες
Ριζότο µανιταριών       12.90€
ριζότο µε φρέσκα µανιτάρια 
αρωµατισµένα µε θυµάρι & λευκό κρασί



ΣΕΦ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

(Φ.Π.Α. 13% & 24% ΣΕ ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0.5%)

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει νόµιµο παραστατικό στοιχείο (τιµολόγιο/απόδειξη).
Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει φύλλα διαµαρτυρίας σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο.

Τα κρέατα, τα ψάρια µας αλλα και τα λαχανικά, τα φρούτα και οι πατάτες είναι φρέσκα.
Τα µύδια, οι γαρίδες και τα χταπόδια µας είναι φρεσκοκατεψυγµένα.

Στο µαγείρεµα µας χρησιµοποιούµε αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο.
Το λάδι που χρησιµοποιείται στα τηγανητά είναι αραβοσιτέλαιο.



Menu
Old

since 1988





Bread        per person / 1.50€
Pita bread       per person / 1.00€
Garlic bread with cheese     per person / 3.50€

Cold Appetizers
Olives         4.00€
Tzatziki        5.90€
Hummous        5.90€  
Eggplant Salad with mayonnaise and herbs   5.90€
Taramosalata fish roe dip with olive oil and lemon   5.90€ 
Tyrokafteri hot cheese spread with red pepper flakes   5.90€

Cheeses
Feta cheese        4.00€
Graviera Cretan cheese      7.90€
Fried cheese “Saganaki”      7.90€
plain or with extra homemade tomato marmalade
Spicy fried Feta cheese “Bouyiourdi”    7.90€
Traditional Greek Feta cheese P. D. O. 
in aromatic tomato sauce with bell peppers and onion
Halloumi cheese grilled                  6.90€
Cheese balls                   6.90€
Variety of Greek cheeses               14.90€

Suitable for vegetarians

Spicy



Suitable for vegetarians

Spicy

Hot Appetizers
Greek ‘’Fava’’ from Santorini (P.D.O.)   7.90€
flavored with onion, capers, parsley 
and extra virgin olive oil

French Fries      4.00€

Oyster Mushrooms     6.90€

Spicy peppers grilled    6.90€

Fried zucchini     6.90€ 

Zucchini fritters with aromatic herbs  6.90€

Meatballs      7.90€

Falafel      7.90€

Dolmadakia       6.90€

Vine leafs stuffed with rice & vegetables

Sausage from Drama    6.90€

Grilled vegetables with Halloumi cheese          12.90€

with balsamic syrup and sesame seeds

Spetzofai from Pelion    8.90€



Seafood Appetizers
Vinegar octopus       8.90€

with colourful bell peppers & aromatic herbs

Crab / Crab Clusters    12.90€

grilled or sauté with butter 

flavored with garlic

Steamed mussels      11.90€

Mussels in their shell flavored with dill, 

garlic, lemon & white wine

Traditional Appetizer platter (2 people)     18.90€
variety of dips, fried cheese “saganaki”, 
zucchini fritters, sausages, homemade pie of the day 
and other delicacies of the day 

Vegeterian Traditional Appetizer platter (2 people)  16.90€
Our Traditional Appetizer platter in vegeterian version.
Please ask our staff.   

Fisherman’s Appetizer platter (2 people)  22.90€
variety of dips, marinated little fish, small fried fish, 
fried squid, fish patties, vinegar octopus 
 

Suitable for 
vegetarians

Meze (varieties)

Marinated anchovies  6,90€

Marinated mackerel  6,90€

Sun-dried marinated mackerel 6,90€

Marinated
    Appetizers



Suitable for vegeterians

Fitness

Greek salad          9,60€
tomato, cucumber, onion, bell pepper, capers, 
Greek Feta cheese P.D.O., Kalamata’s olives, 
oregano and extra virgin olive oil 

Cretan “Dakos” salad      10,90€
Traditional Cretan rye rusk with fresh flavored tomato sauce, 
tomato cubes, capers, green onion, Greek Feta cheese P.D.O., 
honey, thyme and extra Virgin Olive Oil

Salad with cherry tomatoes     11.90€
Cherry tomatoes flavored with basil and spring onion, 
garnished with Greek Feta cheese P.D.O.

Caesar's salad       10,90€
iceberg lettuce, fresh chicken fillet, croutons, caesar sauce

Grilled Halloumi salad      13,90€
feast of vegetables with grilled Halloumi cheese
flavored with honey, balsamic vinegar & sesame seeds

Old Ithaki salad       14,90€
arugula, cabbage, cucumber, ιceberg lettuce, green onion, 
capers, peeled tomato, dried tomato, lemon vinaigrette

Boiled vegetables variety      12.90€
carrot, zucchini, broccoli, cauliflower, potato
and season grasses, with lemon dressing

Tuna Salad        10.90€
feast of vegetables with tuna and spring onion

Boiled wild greens salad      6.90€



Moussaka        13.90€

Vegetable Moussaka      10.90€

Pastitsio        12.90€

Mama Eve’s Ghemista (stuffed vegetables)   12.90€

Giouvetsi        14.50€

Soutzoukakia from Smyrna     12.90€ 

Roasted “Kleftiko”  lamb      18.50€

Beef Stew “Stifado”       14.90€

Greek cuisine (2 people)      39.50€

variety of appetizers with the flavor of Greece in a plate

mama’s pies
Cheese pie     7.50€

Spinach pie     7.50€

Pie of the day     7.50€

Vegetable soup 10.90€

Chicken soup 10.90€

Fish soup  12.90€

         Soup of the day

our soups

Suitable for
vegeterians

Gluten Free

Greek  Cuisine



Mushroom risotto        12.90€
with fresh mushrooms 
flavored with thyme & white wine

Chicken risotto        16.90€
with bacon and Parmesan cheese

Seafood risotto         22.90€
with shrimps, mussels & squid, 
flavored with garlic, ouzo & fennel

Napolitana linguine        10.50€

Bolognese linguine         11.50€

Carbonara linguine        12.50€

Four cheese linguine       12.50€

Greek pasta with linguine        12.50€

Seafood linguine        26.90€ 
mussels, shrimps, squid with tomato sauce 
flavored with ouzo and fennel

Shrimp pasta    1 person 24.50€ / 2 people 39.90€ 
linguine with shrimps with tomato sauce 
flavored with garlic, onion, ouzo and fennel

Lobster pasta        47.50€
linguine with lobster with tomato sauce 
flavored with garlic, onion, ouzo, fennel and aromatic herbs

Suitable for vegeterians



Pork chops         12.90€
with french fries, sliced tomato and tzatziki dip

Beef patties         12.90€
with french fries, sliced tomato and tzatziki dip

Homemade Beef patty à la Russe       16.90€
large beef patty with egg, french fries & roquefort sauce

Pork Souvlaki (skewer) 300gr      15.90€
with french fries, sliced tomato, pita bread and tzatziki dip

Chicken Souvlaki (skewer)  300gr      15.90€
with french fries, sliced tomato, pita bread and tzatziki dip

Beef Souvlaki (skewer) 300gr      18.90€
with french fries, sliced tomato, pita bread and tzatziki dip

MIX Souvlaki (beef, pork and chicken skewers)   18.90€
with french fries, sliced tomato, pita bread and tzatziki dip

Lamp chops         18.90€
with french fries, sliced tomato, pita bread and tzatziki dip

Beef stable steak        16.90€
with grilled vegetables, sliced tomato and BBQ dip

Chicken nuggets à la crème       16.90€
crispy chicken nuggets with à la crème sauce
and french fries

Bon Fillet         26.90€

   
MIX GRILL (2 people)       55.00€
beef patties, pork chop steaks, lamb chops, chicken fillet,
sausages, pork skewers, chicken skewers, french fries, 
grilled bell peppers, pita breads and variety of sauces

years30

Gluten Free



Spicy

Fried anchovies / Fried picarels        9.90€  
Fried little squids / Fried shortfin squid       9.90€   
Fried little shrimps          9.90€ 

Grilled sardines          9.90€
served on top of onion slices, with parsley

Spicy “Saganaki” mussels       14.90€
with red pepper flakes, mustard, thyme and lemon juice 
Spicy “Saganaki”  shrimps       19.50€
sauté in tomato, Greek Feta cheese P.D.O., 
onion, garlic and herbs, steamed with ouzo 

Shrimps souvlaki grilled       18.90€
served with a variety of boiled vegetables & lime sauce

Salmon grilled         16.90€
served with a variety of boiled vegetables & lime sauce

Gilt-head bream grilled       26.90€
served open with a variety of boiled vegetables & lime sauce

Octopus grilled        17.90€

Stuffed Squid “Calamari” grilled      28.90€
grilled squid stuffed with Greek Feta cheese P.D.O., 
colourful bell peppers and extra virgin olive oil

Squid “Calamari” ( A’ quality) grilled        kg / 45.00€ 

White Grouper grilled       26.90€
served with a variety of boiled vegetables & lime sauce

Red Porgy grilled        29.00€
served with a variety of boiled vegetables & lime sauce

First quality fishes           kg / 75.00€      

MIX FISH         49.50€
. . . the entire sea into your plate ! ! ! 
variety of grilled and fried fish 
served with boiled vegetables & lime sauce

Special Seafood mix       95.00€
Lobster, grilled Squid, grilled Octopus, 
grilled Shrimps, Mussels, Crabs
served with a variety of boiled vegetables & lime sauce



Vegan          Choices
Appet i zer s
Olives           4.00€
Hummus          5.90€ 
Greek ‘’Fava’’ from Santorini (P.D.O.)      7.90€
flavored with onion, capers, parsley 
and extra virgin olive oil
French fries          4.00€
Oyster mushrooms         6.90€
Grilled spicy peppers        6.90€
Fried zucchini         6.90€ 
Falafel          7.90€
Dolmadakia          6.90€
Vine leafs stuffed with rice & vegetables

Grilled vegetables        12.90€

with balsamic syrup and sesame seeds

Sa lads
Old Ithaki salad       14.90€
arugula, cabbage, cucumber, ιceberg lettuce, green onion, 
capers, peeled tomato, dried tomato, lemon vinaigrette
Vegan Greek salad         7.60€
tomato, cucumber, onion, bell pepper, capers,
Kalamata’s olives, oregano & extra virgin olive oil 
Salad with cherry tomatoes vegan      9.90€
Cherry tomatoes flavored with basil & spring onion
Boiled vegetables variety      12.90€
carrot, zucchini, broccoli, cauliflower, potato
and season grasses, with lemon dressing
Boiled wild greens salad        6.90€

Main Di shes
Vegetable soup       10.90€
Mama Eve’s Ghemista (stuffed vegetables)   12.90€
roasted stuffed tomatoes and bell peppers 
with rice, pine nuts and raisins
Mushroom risotto       12.90€
with fresh mushrooms, flavored with thyme & white wine



CHEF - MARKETING REGULATIONS RESPONSIBLE: CHRISTOS KAPETANAKIS
PRICES INCLUDE ALL LEGAL TAXES 

(V.A.T. 13% & 24% TO DRINKS & BEVERAGES, MUNICIPAL TAXES 0.5%)

Consumer, is not obligated to pay, if the notice of payment (receipt/invoice) has not been received.
The establishment is obligated to have complaint forms in a special case, next to the exit door.

Our meat, fish, vegetables, fruit and potatoes are fresh.
The mussels, the shrimps and the octopus are frosen.

For cooking we use extra Virgin Olive Oil. For frying we use corn oil.


