
Τα Ορεκτικά μας 

    Τιμή 

Τζατζίκι, παραδοσιακό, με δροσερό γιαούρτι και τραγανό 
αγγούρι 

  
3,80€ 

Τυροκαυτερή, θεσσαλική συνταγή, ελαφρώς πικάντικη, 
αναδεικνύει την γεύση του τυριού και της πράσινης 
πιπεριάς 

  

4,20€ 

Μελιτζανοσαλάτα, αυθεντική Θεσσαλική συνταγή από 
πεντανόστιμη καπνιστή μελιτζάνα και μυρωδικά 

  
3,90€ 

Φάβα «παντρεμένη», βελούδινη φάβα με κάπαρη, 
ντομάτα, κρεμμυδάκι και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

  
3,80€ 

Φρέσκιες πατάτες τηγανητές, κομμένες στο χέρι και 
τηγανισμένες σε ελαιόλαδο, με παραδοσιακή ασύγκριτη 
γεύση 

  

3,50€ 

Χαλούμι σχάρας σε κυπριακή πίτα, πεντανόστιμο 
μαστιχωτό τυρί, με λεμόνι και βότανα τυλιγμένο σε 
κυπριακή πίτα 

  

5,60€ 

Μανιτάρια πλευρώτοι, φρέσκα, ψητά μανιτάρια, με 
βαλσαμικό ξύδι, μέλι , παρμεζάνα και φρέσκο θυμάρι 

  
7,20€ 

Τηγανιά μανιταριών με τσίπουρο και καπνιστή 
πανσέτα, καραμελώμενα στο τηγάνι, με άρωμα τσίπουρου 
και βότανα 

  

7,20€ 

Τυροπιτάκια παραδοσιακά, 4 τεμάχια, με φέτα και 
φρέσκα αυγά   

4,40€ 

Σκοπελίτικη τυρόπιτα στριφτή, αυθεντική τυρόπιτα* από 
την Σκόπελο με τραγανό φύλλο και παραδοσιακή φέτα, 
τηγανισμένη σε αγνό ελαιόλαδο 

  5,60€ 

Φλογέρες, 4 πεντανόστιμες φλογέρες με λαχταριστή 
γέμιση μπέικον & τυρί 

   4,40€ 

Μελιτζανοπιτάκια Τυρνάβου, με γέμιση καπνιστής 
μελιτζάνας, κουκουνάρι και τυρί, 4 τεμάχια   

4,80€ 

Κολοκυθοκεφτέδες με σως γιαουρτιού και 
δυόσμο*, τραγανοί και αφράτοι, με φέτα και αρώματα 
μυρωδικών 

  

4,40€ 

Φέτα ψητή, αρωματισμένη με φρέσκια ντομάτα, γλυκές 
πιπεριές, ρίγανη και πικάντικο μπούκοβο 

  
5,20€ 

Φέτα σε τραγανό φύλλο, με θυμαρίσιο μέλι και σουσάμι   5,40€ 

Μελιτζάνα ρολό, ρολάκια μελιτζάνας, γεμιστά με 
παραδοσιακή φέτα, καπνιστό μπέικον & σάλτσα ντομάτας, 
γκραντιναρισμένα στον ξυλόφουρνο 

  

5,60€ 

Γίγαντες, σιγομαγειρεμένοι στον ξυλόφουρνο   5,80€ 

Λουκάνικο Καρδίτσας, ένας αυθεντικός συνδυασμός, με   6,80€ 



τεράστια γευστική ένταση 

Παραδοσιακά κεφτεδάκια, από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, 
αρωματισμένα με μυρωδικά, τέλεια τηγανισμένα και 
τραγανά 

  

6,60€ 

Λαχανικά στη Σχάρα, με βότανα, βαλσάμικο ξύδι, μέλι και 
αρωματισμένο ελαιόλαδο 
 
 

  

7,60€ 

Οι Σαλάτες μας 

  Τιμή 

  Ατομική Κανονική 

Ντάκος 
(παξιμάδι, ξινομυζήθρα, τριφτή ντομάτα και έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο) 

  5,30€ 

Χόρτα (τα καλύτερα κάθε εποχής μαγειρεμένα με 

γνώση & μεράκι) 
  4,80€ 

Κολοκυθάκια βραστά (τρυφερά και 

πεντανόστιμα, ελαφρώς τραγανά) 
  4,60€ 

Σαλάτα Μαρούλι (Δροσερό μαρούλι, άνηθο, 
κρεμμύδι) 

2,60€ 4,40€ 

Λάχανο & Καρότο 
(τραγανή σαλάτα με φρέσκα λαχανικά 
αρωματισμένη με ελαιόλαδο και ξύδι)  

2,60€ 4,40€ 

Αγγουροντομάτα (ο απόλυτος ελληνικός 

συνδυασμός γεύσης και δροσιάς) 
  4,40€ 

Χωριάτικη 
(δροσερή ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, 
ελιές φέτα και ρίγανη) 

4,80€ 6,90€ 

Ρόκολα 
(πεντανόστιμος συνδυασμός  από σαλάτα 
γαλλική, λάχανο, ρόκα, ντομάτα, παρμεζάνα, 
ιταλική βιναγκρέτ) 

5,20€ 7,40€ 

Κρητική 
(ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, πιπεριά, φέτα, 
παξιμάδι, κάπαρη, ελαιόλαδο, βαλσαμικό) 

5,00€ 7,40€ 

Σίτρους 
(ανάμεικτες σαλάτες εποχής, καραμελώμενα 
κρεμμύδια, μπέικον, μανούρι και βιναγκρέτ 

5,20€ 7,60€ 



εσπεριδοειδών) 

Ρόκα 
(ρόκα, καρότο, λάχανο, σέλερι, μέλι, βαλσάμικο, 
γιαούρτι και σουσάμι) 

5,20€ 7,60€ 

Καίσαρα 
(με δροσερό μαρούλι, κοτόπουλο και τραγάνα 
κρουτόν) 

5,20€ 7,60€  

Σαλάτα Σεφ 
(δροσερό μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ζαμπόν, 
τυρί, αυγό, και κοκτέιλ σος)   

5,20€ 7,60€ 

Τραγανή 
(ανάμεικτες σαλάτες εποχής, μανιτάρια, 
ντοματίνια, τυρί μετσοβόνε, ντρέσινγκ & 
βαλσαμικό με μέλι) 

5,20€ 7,60€ 

Μιξ βραστών λαχανικών 
(μαγειρεμένα στον ατμό, αρωματισμένα  με έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο) 

5,20€ 7,60€ 

Τυριά   

Φέτα Ελασσόνας (ΠΟΠ) 3,80€  

Γραβιέρα 4,20€  

      
  

Λαδερά   Τιμή 

Φασολάκια*, συνταγή της μαμάς, με τρυφερά φασολάκια, 
πεντάγλυκα καρότα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

   
6,40€ 

Μπάμιες*, απολαυστικές μικρές μπάμιες, σε φρέσκια 
ντομάτα, αρωματισμένες με μυρωδικά 

  
6,60€ 

Μελιτζάνες Ιμάμ, ανατολίτικη συνταγή, με πεντανόστιμες 
μελιτζάνες, φρέσκια ντομάτα και καραμελώμενα κρεμμύδια 

  
6,60€ 

Αγκινάρες με αρακά και μάραθο, καρδιές αγκινάρας* 
αρωματισμένες με μάραθο λεμόνι και μυρωδικά 

  
7,30€ 

 Παραδοσιακά γεμιστά, με ντομάτες και πιπεριές, 
σιγομαγειρεμένα  παραδοσιακά με μεράκι στον 
ξυλόφουρνο μας 

  

6,60€ 

Μαγειρευτά 

 Κοτόπουλο φούρνου με πατάτες, μαγειρεμένο στον 
ξυλόφουρνο, αρωματισμένο με λεμόνι και βότανα 

  
7,90€ 

Κόκορας κρασάτος με χοντρά 
μακαρόνια, σιγομαγειρεμένος σε φρέσκια ντομάτα, κρασί 
και τριμμένο κεφαλοτύρι 

  

8,60€ 



Χοιρινό Λεμονάτο, τρυφερά φιλέτα λαιμού, αρωματισμένα 
με λεμόνι και βότανα 

  
8,20€ 

Παστίτσιο, πεντανόστιμος κιμάς, χοντρό μακαρόνι και 
βελούδινη χρυσοτράγανη κρούστα από σάλτσα μπεσαμέλ 

  
8,20€ 

Μουσακάς, στρωματά ζουμερής μελιτζάνας, αρωματικός 
κιμάς, κολοκυθάκι, πατάτα &  σάλτσα μπεσαμέλ 

  
8,60€ 

Μελιτζάνες «Παπουτσάκια», καπνισμένες μελιτζάνες, 
μοσχαρίσιος κιμάς και ολόφρεσκη σάλτσα μπεσαμέλ 

  
8,60€ 

Σουτζουκάκια με ρύζι, από την Σμύρνη γεμάτα 
αναμνήσεις, αρωματισμένα με κρασί και ανατολίτικα 
μπαχαρικά 

  

8,20€ 

Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο, τυλιγμένα με τρυφερά 
φύλλα λάχανου, αυγοκομμένα με φρέσκα αυγά και λεμόνι 

  
8,40€ 

 Μπιφτέκι με λιωμένο τυρί και πατατούλες στο 
φούρνο, μοσχαρίσιος κιμάς αρωματισμένος με 
παραδοσιακά μπαχαρικά 

  

9,30€ 

 Αρνάκι φούρνου με πατάτες, παραδοσιακό έδεσμα 
της Θεσσαλίας, με λεμονάτες πατάτες, φρέσκο θυμάρι και 
ρίγανη 

  

9,40€ 

Αρνάκι φρικασέ με μυρωδικά και 
άνηθο, σιγομαγειρεμένο κρέας, αυγοκομμένο με φρέσκα 
αυγά και λεμόνι 

  

9,40€ 

Μοσχαράκι κοκκινιστό, σιγομαγειρεμένο στην κατσαρόλα 
με φρέσκια ντομάτα, λαχανικά και κόκκινο κρασί 

  
8,80€ 

 Μοσχαράκι γιουβέτσι με μανέστρα, υπέροχο 
παραδοσιακό πιάτο με τρυφερό κρέας στον ξυλόφουρνο 
μας 

  

8,80€ 

      

Τα φαγητά με το σήμα  είναι μαγειρεμένα 
στον ξυλόφουρνο μας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

      



Σούπες  

Ψαρόσουπα με λαχανικά εποχής, λαχταριστά κομμάτια 
φρεσκομαγειρεμένου ψαριού* με λαχανικά εποχής 

  
9,60€ 

Σούπα Μοσχαράκι, τρυφεροί μεζέδες μοσχαριού, σε 
αρωματισμένο ζωμό από λαχανικά 

  
8,60€ 

Σπιτική κοτόσουπα, παραδοσιακή σούπα με άρωμα 
λεμονιού 

  
7,80€ 

Φασολάδα, αυθεντική ελληνική φασολάδα, τέλεια 
χυλωμένη με καρότα και λαχανικά 

  
5,60€ 

Παραδοσιακές φακές, παραδοσιακά χυλωμένες, 
αρωματισμένες με δάφνη και ξύδι 

  
5,60€ 

 

Σχάρας 

  Τιμή 

Ποικιλία κρεατικών  (2 άτομα) 
(η απολυτή επιλογή: συνδυασμός ποικιλίας πεντανόστιμων 
κρεατικών από τη σχάρα μας) 

18,00€ 

Κοτόπουλο 

Κοτόπουλο φιλέτο 

(ζουμερό φιλέτο με φρέσκα μυρωδικά και λεμόνι) 
8,90€ 

Κοτόπουλο μουστάρδα 

(ζουμερό φιλέτο, πεντανόστιμη σάλτσα από λευκό κρασί 
αρωματισμένη με αυθεντική σάλτσα ντιζόν) 

10,90€ 

Παϊδάκια κοτόπουλο (μερίδα) 
(μπουκίτσες κοτόπουλου, καλοψημένες παραδοσιακά στα 
κάρβουνα) 

8,40€ 

Χοιρινό 

Μπριζόλα χοιρινή 

(εκλεκτό χοίρινο κρέας, μαριναρισμένο σε βότανα, σιγοψημένο σε 
κάρβουνο) 

8,80€ 

Μπριζόλα καπνιστή χοιρινή 

(εκλεκτή χοιρινή μπριζόλα, καπνισμένη σε ξύλινο δρυ) 
9,60€ 

Ψαρονέφρι 
(τρυφερό φιλέτο χοιρινού με εξαιρετικά ντελικάτη γεύση) 

10,80€ 

Ψαρονέφρι λεμόνι 
(τρυφερό φιλέτο χοιρινού και σάλτσα από φρεσκομαζεμένα βότανα, 
γεύση από χυμό και ξύσμα φρέσκου λεμονιού, λευκό κρασί & 
βούτυρο) 

12,80€ 

Κοντοσούβλι 
(πεντανόστημο μαριναρισμένο χοιρινό, με πιπεριές, βότανα και 
πατάτες τηγανιτές) 
 

7,60€ 



Μπιφτέκια 

Μπιφτέκι σχάρας           
(η αυθεντική συνταγή του εστιατορίου μας, με αρωματικά μπαχαρικά 
και εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας) 

8,90€ 

Μπιφτέκι κοτόπουλο 

(ζουμερό μπιφτέκι από εκλεκτό κρέας και μπαχαρικά, ψημένο στο 
κάρβουνο) 

8,90€ 

Μπιφτέκι γεμιστό 

(εκλεκτό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, με μία γέμιση από τυρί, ντομάτα, και 
πιπεριά που θα σας ενθουσιάσει) 

9,60€ 

Μπιφτέκι Βενετσιάνα 

(εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας, ολόφρεσκα μανιτάρια με σκορδάκι και 
άπαχη κρέμα γάλακτος) 

10,90€ 

Μοσχάρι 

Μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος 

(ζουμερή μπριζόλα από θεσσαλικό μοσχαράκι γάλακτος 
μαριναρισμένη με μυρωδικά) 

13,80€ 

Τ-Μπον μοσχαράκι γάλακτος 

(εκλεκτός γευστικός συνδυασμός ζουμερής μπριζόλας και τρυφερού 
φιλέτου) 

16,80€ 

Σπαλομπριζόλα μοσχαρίσια   
(σιγομαγειρεμένη σε κάρβουνο, σερβίρεται με φρεσκοτηγανισμένες 
πατάτες και ανθό αλατιού) 

17,50€ 

Φιλέτο μοσχάρι 
(τρυφερό μοσχαρίσιο φιλέτο, τέλεια ψημένο με ελαφριά καπνιστή 
γεύση) 

17,80€ 

Σκαλοπίνι μοσχαριού με μανιτάρια & μαυροδάφνη 

(τρυφερό φιλέτο μοσχαριού, σοταρισμένα μανιτάρια με γήινη γεύση, 
σβησμένα με παλαιωμένη μαυροδάφνη, ζωμό κρέατος & φρέσκο 
θυμάρι) 

16,80€ 

Rib Eye  
(από μοσχάρι Black Angus) 

24,50€ 

Αρνί 

Παϊδάκια αρνίσια  (μερίδα) 
(το απόλυτο κρέας της θεσσαλικής υπαίθρου, ψημένο παραδοσιακά 
στο κάρβουνο) 

9,90€ 

Παϊδάκια αρνίσια  (κιλό) 
(ζουμερά παιδάκια σε ποσότητα που θα ευχαριστήσει τους λάτρεις 
του αγαπημένου εδέσματος) 

29,50€ 

Κοκορέτσι 
(παραδοσιακή συνταγή από την Θεσσαλία από αρνάκι γάλακτος) 

7,80€ 

    

    



Σνίτσελ - Πανέ  

Κοτομπουκιές Πανέ 

(χρυσοτραγανές, παναρισμένες μπουκιές από ζουμερό φιλέτο 
κοτόπουλου*) 

8,30€ 

Σνίτσελ «Βιενουά» 

(ζουμερά κομμάτια χοιρινού κρέατος με τραγανή κρούστα) 
8,60€ 

Βενετσιάνα 

(ζουμερό χοιρινό σνίτσελ συνοδευόμενο από αρωματική σάλτσα 
μανιταριών και ελαφριάς κρέμας) 

9,80€ 

Σνίτσελ Γκόρντον Μπλού 

(εκλεκτό χοιρινό κρέας σε τραγανή κρουστά και γέμιση από τυρί και 
ζαμπόν) 

9,80 € 

    

Όλα τα κρεατικά μας σερβίρονται με φρέσκιες πατάτες και ρύζι. Ή με 
λαχανικά σχάρας με επιβάρυνση 2,00€  

    

Ψάρια 

Μπακαλιάρος τηγανιτός* 

(τραγανό φιλέτο με βελούδινη σκορδαλιά) 
8,90€ 

Τσιπούρα 

(ιχθυοτροφείου, 400 έως 500gr καλοψημένη στη σχάρα, σερβίρεται 
με λαχανικά και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) 

10,90€ 

Σολομός 

(ζουμερό φιλέτο σολομού* στο γκριλ, σερβιρισμένο με βραστά 
λαχανικά και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) 

10,90€ 

 

Tα Ζυμαρικά μας 
 

 
 

Τιμή 

Σπαγγέτι «Ναπολιτέν» 

(παραδοσιακή ιταλική συνταγή, με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας 
και παρμεζάνα) 

6,90€  

Σπαγγέτι «αλ Πέστο» 

(φρέσκος βασιλικός, παρμεζάνα, σκόρδο, κουκουνάρι και 
ελαιόλαδο) 

7,80€ 

Σπαγγέτι με γαρίδες,  
(τραγάνες γαρίδες* και φρέσκιες ντομάτες, αρωματισμένες με 
ούζο) 

9,60€ 

Σπαγγέτι «αλα Καρμπονάρα» 

(καπνιστή πανσέτα, ελαφριά κρέμα, παρμεζάνα, αυγό και 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι) 

8,90€ 



Σπαγγέτι «αλ Αματριτσιάνα» 

(σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, τσίλι, τυρί, και καπνιστό μπέικον 
)              

8,90€ 

Σπαγγέτι «αλα Μπολονέζ» 

(εκλεκτός μοσχαρίσιος κιμάς, σιγομαγειρεμένος με κόκκινο κρασί 
και φρέσκια ντομάτα) 

8,30€ 

Πέννες «αλ Αραμπιάτα» 

(ζαμπόν, μανιτάρια, καπνιστό μπέικον, κρέμα, σάλτσα ντομάτας 
και σκόρδο) 

8,90€ 

Ταλιατέλες με σολομό και σαφράν 

(αρωματισμένες με σαφράν και άνηθο, μικροκομμένα λαχανικά 
και καπνιστό σολομό) 

9,60€ 

Ταλιατέλες με κοτόπουλο 

(αρωματισμένες με κρασί, φρέσκα μανιτάρια, γλυκές πιπεριές και 
παρμεζάνα) 

8,90€ 

Ταλιατέλες με ραγού μανιταριών 

(συλλογή μανιταριών, καπνιστό μπέικον, φρέσκο θυμάρι, κρασί 
και  κουκουνάρι) 

8,90€ 

Ριζότο με καπνιστό σολομό 

(τέλεια χυλωμένο, με βουτυράτο σολομό, αρωματισμένο με ούζο, 
και μαραθόριζα) 

9,30€ 

Ριζότο «Γεμιστά» 

(με άρωμα από γλυκές πιπεριές, δυόσμο, φρέσκια ντομάτα, 
τρυφερά κολοκυθάκια και μανούρι) 

8,60€ 

Ριζότο με μανιτάρια 

(άρωμα δάσους, με ποικιλία καραμελωμένων μανιταριών, 
φρέσκο θυμάρι, μπέικον και παρμεζάνα) 
 

Πίτσα 

8,60€ 

  

    

Τιμή  

    Ατομική Κανονική 

Μαργαρίτα τυρί, σάλτσα ντομάτας   6,40€ 9,80€ 

Μοτσαρέλα σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα   6,40€ 9,80€ 

***   

Ζαμπόν τυρί, ζαμπόν, σάλτσα ντομάτας   6,90€ 10,80€ 

Μπέικον τυρί, μπέικον, σάλτσα ντομάτας   6,90€ 10,80€ 

Πεπερόνι τυρί, πεπερόνι, σάλτσα ντομάτας   6,90€ 10,80€ 

***   

Βεζούβιο τυρί, σάλτσα ντομάτας, ντοματοπιπεριά, 
κρεμμύδι 

  7,40€ 11,80€ 

Διαβόλα τυρί, σάλτσα ντομάτας, πεπερόνι, κρεμμύδι,   7,40€ 11,80€ 



μπούκοβο 
 

4 Τυριά γκούντα, ένταμ, φέτα, μοτσαρέλα, σάλτσα 
ντομάτας 

  7,40€ 11,80€ 

***   

Χωριάτικη τυρί, σάλτσα ντομάτας, φέτα, ελιές, 
πεπερόνι, πιπεριά, κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα 

  7,90€ 12,80€ 

Θεσσαλία τυρί, σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον, 
μανιτάρια, σουτζούκι, πιπεριά 

  7,90€ 12,80€ 

Πικάντικη τυρί, σάλτσα ντομάτας, πεπερόνι, 
σουτζούκι, κόκκινη πιπεριά, κρεμμύδι 

  7,90€ 12,80€ 

Χορτοφάγων τυρί, σάλτσα ντομάτας, ελιές, πιπεριά, 
κρεμμύδι, αγκινάρες, μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα 

  7,90€ 12,80€ 

Μπιάνκα τυρί, σάλτσα ντομάτας, κοτόπουλο κυβάκια, 
σκόρδο, μαϊντανό, παρμεζάνα 

  7,90€ 12,80€ 

Παρμαλιτάνα τυρί, σάλτσα ντομάτας, καπνιστή 
γαλοπούλα, μανιτάρια, κόκκινη πιπεριά, λιαστή 
ντομάτα 

  7,90€ 12,80€ 

Προσούτο μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας, προσούτο   7,90€ 12,80€ 

Καρμπονάρα τυρί, κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, 
μανιτάρια 

  7,90€ 12,80€ 

Κοτόπουλο τυρί, σάλτσα ντομάτας, κοτόπουλο, 
πιπεριά, φρέσκια ντομάτα 

  7,90€ 12,80€ 

        

• κάθε extra υλικό χρεώνεται επί πλέον   0,50€ 0,90€  

• εκτός από λαχανικά σχάρας, προσούτο, τόνο και 
αντζόυγια που χρεώνονται επιπλέον 

  1,00€ 1,80€ 

 

Γλυκά • Παγωτά Τιμή 

Παγωτό (η μπάλα) 
(βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, καϊμάκι) 

2,00€ 

Λουκουμάδες 3,80€ 

Πανακότα 3,80€ 

Καρυδόπιτα, με σιρόπι και παγωτό καϊμάκι 5,60€ 

Ζεστό σουφλέ σοκολάτας με παγωτό (2 μπάλες βανίλια)       5,60€ 

Brownies σοκολάτας με παγωτό (2 μπάλες βανίλια) 5,60€ 

Μηλόπιτα με παγωτό (2 μπάλες βανίλια) 5,60€ 

Τσίζκεικ (με αγριοκέρασο ή βύσσινο) 4,20€ 

  
 
 
 
 

  



Καφές   

Ελληνικός 1,50€ 

Ελληνικός διπλός 2,00€ 

Φραπέ                                                           2,50€ 

Espresso 2,00€ 

Espresso διπλό 3,00€ 

Cappuccino 3,00€ 

 

Αναψυκτικά Τιμή 

Coca - cola / Coca - cola light / Coca - cola Zero 250ml 2,80€ 

EΨΑ πορτοκαλάδα 250ml 2,80€ 

EΨΑ γκαζόζα 250ml  2,80€ 

Σόδα 250ml  2,40€ 

Σουρωτή 250ml 2,80€ 

Perrier 330ml 3,20€ 

Νερό εμφιαλωμένο 1lt  1,90€ 

    

Μπύρες   

Βεργίνα (Lager) 500ml 
Η φρέσκια γεύση της σε συνδυασμό με το ελαφρύ άρωμα με 
χαρακτήρα βύνης την καθιστούν κλασική. 
To χρώμα της είναι χρυσόξανθο με διαυγή λάμψη. 

3,80€ 

Bεργίνα (Weiss) 500ml 
Έχει κεχριμπαρένιο χρώμα και θολή όψη. 
Η μεστή της γεύση με τα έντονα αρώματα από γαρύφαλλο και 
φρούτα συνδυάζεται εξαιρετικά με κρεατικά στη σχάρα. 

4,20€ 

Θήτα (Lager) 500ml - Από την Θεσσαλική – Ζυθοποιία 

με καθαρή γεύση και οσμή, δροσιστική με κρυστάλλινη ξανθιά όψη. 
Κατάλληλη να συνοδέψει μεζέ και φαγητό 

4,00€ 

Fix (Lager) 500ml 
Με άρωμα βύνης κριθαριού, λυκίσκο και μαγιά. 

3,80€ 

Ηeineken (Pale Lager) 500ml 
Έχει γεμάτη γεύση και διακριτικό άρωμα λυκίσκου και βύνης. 

4,00€ 

Amstel (Pale Lager) 500ml 
Έχει γεμάτη γεύση, άρωμα λυκίσκου και ευχάριστη πικράδα και γι 
αυτό συνοδεύει άριστα το φαγητό 

3,80€ 

Kaiser (Pilsner)  500ml 
Μπίρα υψηλής ποιότητας με βύνη κριθαριού, λυκίσκο και μαγιά, που 
αφήνει ευχάριστη γεύση πικράδας. 

4,20€ 

Buckler (Lager)  330ml 
Ξανθιά ελαφριά μπύρα με ελαφρύ άρωμα χωρίς αλκοόλ (alcohol 
free). 

3,80€ 



    

Ούζο και Τσίπουρο   

Μίνι Μυτιλήνης 200ml 7,90€ 

Πλωμαρίου 200ml 7,90€ 

Τσίπουρο 200ml 7,90€ 

Ούζο ή τσίπουρο ποτήρι 2,00€ 

 

Κρασιά  

 
 

        Λευκά  Τιμή 

ΝΤΑΜΑ ΚΟΥΠΑ Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (750ml) 
Ποικιλίες : Ασύρτικο, Ροδίτης και Μοσχάτο 

12,00€ 

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΤΣΑΝΤΑΛΗ (750ml) 
Ποικιλίες : Μοσχοφίλερο 

14,80€ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΧΩΡΑ ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ (750ml) 
Ποικιλίες : Μοσχάτο Αλεξανδρείας 

16,40€ 

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ «ΧΕΛΩΝΑ» ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (750ml) 
Ποικιλίες : Μαλαγουζιά 

18,80€ 

ΑΒΑΝΤΙΣ SAYVIGNON BLANC (750ml) 
Ποικιλίες : Sauvignon Blanc 

19,40€ 

ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ (750ml)        
Ποικιλίες : Ρόμπολα, Αθήρι, Ασύρτικο και Chardonnay 

22,00€ 

CHATEU JULIA CHARDONNAY K ΛΑΖΑΡΙΔΗ (750ml) 
Ποικιλίες : Chardonnay 

23,80€ 

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (750ml) 
Ποικιλίες : Μαλαγουζιά και Ασύρτικο 

24,80€ 

ΒΑΡΕΛΙΣΙΟ (1.000ml) 
Ποικιλίες: Ροδίτης, Σαββατιανό 

9,00€ 

    

Ροζέ   

ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (750ml) 
Ποικιλίες : Chabernet Sauvignon 

22,30€ 

    

Ερυθρά   

ΡΑΨΑΝΗ ΤΣΑΝΤΑΛΗ (750ml) 
Ποικιλίες : Ξινόμαυρο, Κρασάτο και Σταυρωτό 

14,80€ 

ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ (750ml) 
Ποικιλίες : Chabernet Sauvignon και Αγιωργίτικο 

15,80€ 

ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ (750ml) 
Ποικιλίες : Αγιωργίτικο 

18,80€ 



ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (750ml) 
Ποικιλίες : Μαυροδάφνη και Merlot 

19,80€ 

ΑΒΑΝΤΙΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» MERLOT (750ml) 
Ποικιλίες : Merlot 

20,80€ 

SYRAH «ΧΕΛΩΝΑ» ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (750ml) 
Ποικιλίες : Syrah 

21,60€ 

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (750ml) 
Ποικιλίες : Syrah, Merlot και Grenache rouge 

29,60€ 

ΒΑΡΕΛΙΣΙΟ (1.000ml) 

Ποικιλίες: Grenache rouge και Syrah 
9,00€ 

 


