
 
 

 
STARTERS 

 
BREAD           3 
Φρεσκοψημμένα ψωμάκια με αρωματικό βούτυρο, ανθό αλατιού και φρέσκα μυρωδικά 
 
MAC & CHEESE CRISPY BALLS        7 
Τραγανές μπουκιές από μοτσαρέλα, παρμεζάνα και μακαρόνι σε σάλτσα pico de gallo 
και cheddar sauce 
   
BAO CHICKEN STRIPS        8 
Φιλετάκια από στήθος κοτόπουλου με κρούστα από bao bun. Συνοδεύεται με  
smoky mayo sauce 
 
BUTTERFLY CORN          5 
Ψητό καλαμπόκι με σάλτσα βουτύρου αρωματισμένη με με chilly powder. Συνοδεύεται  
τραγανές tortillas και smoky mayo sauce 
 
CHAMPIGNON AU BEURRE        8 
Ποικιλία μανιταριών σε σάλτσα βουτύρου αρωματισμένη με φρέσκα μυρωδικά  
 
 

SALADS 
 
CAESAR'S ME CRISPY ΒΑCON       8  
Ανάμεικτη σαλάτα με χειροποίητα croutons, παρμεζάνα και αυθεντική Caesar’s sauce 
 
SUPERFOOD          9  
Mε κινόα, μαύρο ρύζι, τοματίνια, καλαμπόκι, αγγούρι, flakes ραπανάκι, αβοκάντο και  
vinaigrette φρέσκου κουρκουμά 
 
CHÈVRE          12 
Κορμός κατσικίσιου τυριού με ανάμεικτη σαλάτα, flakes κολοκυθιού, prosciutto,  
αποξηραμένα σύκα και vinaigrette καρυδιού 
 
 

BURGERS 
 
CHEESY           9 
Smashed burger αυθεντικού Black Angus 100% (200gr) pickle sauce, iceberg,  
τομάτα, cheddar sauce και pickle sauce dip 
 
BBQ           10 
Smashed burger αυθεντικού Black Angus 100% (200gr) χειροποίητη BBQ sauce,  
iceberg, baked tomato, cheddar sauce, καραμελωμένα κρεμμύδια και BBQ dip 
 
LATIN AMERICA         10 
Smashed burger Black Angus 100% (200gr) smoky mayo, τομάτα, κρεμμύδι, 
iceberg, cheddar sauce, chimichurri sauce και smoky mayo dip 
 
DIEGO THE 'BOSS'         14 
Διπλό smashed burger αυθεντικού Black Angus 100% (400gr) μανιτάρια, cheddar,  
crispy bacon, τομάτα, τηγανητό αυγό, cheddar sauce και smoky mayo dip 
 
BAO CHICKEN          8 
Φιλετάκια κοτόπουλου με κρούστα από bao bun, pickle sauce, παρμεζάνα, 
τομάτα, iceberg, vinaigrette μελιού και pickle sauce dip 
 
VEGGIE          10 
Μπιφτέκι λαχανικών με pico de gallo, baked tomato, iceberg, κόκκινη πιπεριά,  
crispy onions, smoky mayo και pico de gallo dip 
  
 
 



PINSA ROMANA 
 
Μargherita          9 
Mozzarella, σάλτσα τομάτας αρωματισμένη με βασιλικό 
 
Peperone          13 
Mozzarella, σάλτσα τομάτας, αρωματισμένη με βασιλικό αυθεντικό ιταλικό πεπερόνε 
 
Chef’s Choice         15 
Mozzarella, σάλτσα τομάτας, αρωματισμένη με βασιλικό ποικιλία μανιταριών, prosciutto,  
baby ρόκα και λάδι τρούφας 
 

 
STEAKS 

 
 
RIB EYE STEAK (300-350gr)       28 
Black Angus USA, συνοδεύεται με pico de gallo sauce και αρωματισμένο πουρέ σελινόριζας  
 
SIRLOIN STEAK (300-350gr)       19 
Tagliata βιολογικής μοσχίδας, συνοδεύεται με chimichurri sauce και  
αρωματισμένο πουρέ σελινόριζας 
 
TOMAHAWK ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ (700gr)      24 
Συνοδεύεται με pico de gallo sauce, horseradish και αρωματισμένο πουρέ γλυκοπατάτας 
  
GRILLED PIKANHA (300-350gr)       25 
Black Angus USA steak, συνοδεύεται με χειροποίητη BBQ sauce και  
αρωματισμένο πουρέ σελινόριζας 
 
GRILLED CHICKEN (300-350gr)       10 
Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου, συνοδεύεται με horseradish sauce και  
αρωματισμένο πουρέ γλυκοπατάτας 
 

 
BY THE SIDE ΤΟ ΜΕΕΤ 

(για να συνοδεύσετε το αγαπημένο σας πιάτο σας) 
 
 
ΒΑΚΕD TOMATO SALAD        5 
Ντομάτα ψημένη στο φούρνο, ανάμεικτη σαλάτα, quenelle γιαουρτιού και vinaigrette μελιού  
 
COLESLAW          5 
Δροσερή σαλάτα coleslaw με πράσινο μήλο και crispy onions 
 
FRENCH FRIES         3.5 
Φρέσκιες τηγανητές πατάτες 
 
MASHED POTATOS         4.5 
Αρωματικός χειροποίητος πουρές πατάτας 
 
CAESAR'S ME CRISPY ΒΑCON       5  
Ανάμεικτη σαλάτα με χειροποίητα croutons, παρμεζάνα και αυθεντική Caesar’s sauce 
 
MIXED GRILL          5 
Ανάμεικτα ψητά λαχανικά με σάλτσα σόγιας αρωματισμένη με φρέσκα μυρωδικά και βαλσάμικο  
 
 

DESSERTS 
 
 
LEMON YOGHURT MOUSSE         5.5 
Με τραγανές σφολιάτες και Maraschino  
 
BANOFEE           6.5 
Με Amaro Cordial  
 
ΒROWNIES           7.5 
Με καρύδια και σάλτσα espresso 


