family
is a word
created by
love

Για το μενού του family χρησιμοποιούνται
άριστες πρώτες ύλες.
Όλα τα πιάτα βασίζονται σε καθαρές, γνώριμες γεύσεις,
χωρίς ακραίες gourmet παρεμβάσεις.
Καλή Απόλαυση !

ορεκτικά / appetizers
ΚΑΛΑΘAΚΙ
με κριτσίνια και διάφορα ψωμάκια,
συνοδεύεται από 3 διαφορετικά ντιπ

4,40 €

BREAD & DIP BASKET
a variety of breads & breadsticks with
3 styles of dippping sauce

ΦΕΤΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ
σε φύλλο κρούστας, σουσάμι
και θυμαρίσιο μέλι

5,40 €

FETA WRAPPED IN PHYLLO CRUST
with sesame and thyme honey

ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
με την φλούδα τους με sour cream & lime

5,60 €

COUNTRY STYLE FRIES
with potato skin & sour cream flavoured with lime

ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ
σε χωριάτικο ψωμί με μοτσαρέλα,
σπιτικό pesto και προσούτο

7,10 €

BRUSCHETTA
with homemade pesto,
mozzarella and proscuitto

SPRING ROLLS*
λαχανικών

6,90 €

SPRING ROLLS*
with vegetables

STICKS ΚΟΤΌΠΟΥΛΟΥ
παναρισμένα με νιφάδες καλαμποκιού με
σως γιαουρτιού ή γλυκόξινη σάλτσα

7,60 €

CHICKEN STICKS BREADED
breaded with corn flakes served with yogurt
or sweet and sour sauce

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΨΗΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΏΝ
με φλούδες παρμεζάνας
και μπαλσάμικο φουντουκιού

7,30 €

VARIETY OF GRILLED MUSHROOMS
with parmesan flakes and balsamic
hazelnut sauce

ΚΡΟΚΕΤΕΣ 4 ΤΥΡΙΩΝ
με πικάντικη σάλτσα ντομάτας
αρωματισμένη με βασιλικό

6,60 €

CROQUETTES
with 4 cheeses and spicy tomato
sauce flavoured with basil

ΜΠΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ΓΑΡΙΔΑΣ
με τυρί κρέμα και chilli sauce

8,10 €

SHRIMP PATTIES
with cream cheese and chilli sauce

ΣΠΙΤΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ
με τις γαρνιτούρες του και αλάτι λεμονιού

8,90 €

HOMEMADE SMOKED SALMON
with trimmings and lemon salt

ΠΛΑΤΟ ΤΥΡΙΩΝ

17,80 €

CHEESE PLATTER

ΠΛΑΤΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΤΥΡΙΩΝ

17,80 €

CHEESE & COLD CUTS PLATTER
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σαλάτες / salads
10,70 €

CEASAR SALAD
with grilled chicken fillet, bacon
& parmezan cheese flakes

ΝΤAΚΟΣ
με τριμμένο παξιμάδι, κρέμα από ανθότυρο
και φέτα, μαρμελάδα ελιάς και ψιλοκομμένη
αρωματισμένη ντομάτα

6,20 €

CRETAN DAKOS WITH SHREDDED RUSK
anthotiro cream cheese,
olive marmelade
& diced herbed tomato

ΕΛΛΗΝΙΚH ΣΑΛAΤΑ
με τοματίνια, αγγούρι, ελιές,
φύλλα κάπαρης και αρωματική φέτα

7,90 €

GREEK SALAD
with cherry tomatoes, cucumber, olives,
caper leaves & herbed feta cheese

ΣΑΛAΤΑ ΣΠΑΝAΚΙ
με πράσινο μήλο, καρύδι, μύρτιλο,
μυρόχορτα, κρουτόν ολικής και ανθότυρο
με dressing παλαιωμένου βαλσάμικου

8,60 €

SPINACH SALAD
with green apple, walnuts, blueberries,
fresh aromatic herbs, wholegrain croutons
and white cheese with balsamic dressing

CEASAR SALAD
με φρεσκοψημένο φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον
και flakes παρμεζάνας

CAPRESE
με μοτσαρέλα burratta (250gr),
τοματίνια και σπιτικό πέστο

10,60 €

CAPRESE
with mozzarella burratta (250gr),
cherry tomatoes and homemade pesto

ΣΑΛAΤΑ ΡΟΚΑ
με προσούτο, σπασμένα μπισκότα
παρμεζάνας και ημιλιαστή ντομάτα

9,60 €

ARUGULA SALAD
with proscuitto, broken parmesan biscuits
and semi sundried tomato

ΣΑΛAΤΑ ΚΙΝΟΑ
με μανούρι, καρέ ντομάτας, αγγούρι
& dressing κίτρου

8,90 €

QUINOA SALAD SERVED
with grilled manouri cheese, fresh tomato,
cucumber & citrus dressing

ΣΑΛAΤΑ Nicoise
με φρέσκο φιλέτο τόνου, πράσινα φασολάκια,
αυγό, ελιές, καρδιές αγκινάρας και dressing nicoise

12,60 €

Nicoise salad
with fresh tuna fillet, green beans, egg, olives,
artichoke hearts and dressing nicoise

Σαλάτα Family
πράσινα σαλατικά με καπνιστό σολoμό,
σωτέ γαρίδες σβησμένες με ούζο,
καλαμπόκι, κριτσίνι πολύσπορο,
φρέσκο κρεμμύδι, ντοματίνια και σως λεμονιού

13,90 €

FAMILY SALAD
with salad greens, smoked salmon, sauteed
shrimps finished in ouzo, sweet corn,
multigrain breadsticks, green onion,
cherry tomatoes & lemon sauce
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πάστα & ριζότο / pasta & risotto
ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
με καπνιστή πανσέτα, κρέμα γάλακτος
και πράσινο πιπέρι

9,90 €

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙ
με Ιταλικά τυριά, ψητή κόκκινη πιπεριά
και κοτόπουλο σε κρέμα μαύρης τρούφας

12,60 €

Ταλιατέλες ολικής αλέσεως
με λαχανικά σε κρέμα παστινάκι,
μανιτάρια porcini και κατίκι Δομοκού

Λινγκουίνι Μπολωνέζ
με μοσχαρίσιο κιμά και παρμεζάνα

ΡΙΓΚΑΤΟΝΙ ΠΟΜΟΝΤΟΡΙ
με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
mozzarella και βασιλικό

9,90 €

11,40 €

9,20 €

CARBONARA
with smoked pancetta,
white cream and green peper

TORTELLINI
with Italian cheeses, roasted red pepper
& chicken in black truffle cream

Whole wheat tagliatelle
with vegetables in parsnip cream,
porcini mushrooms and Katiki cream cheese

Linguini bolognese
with ground beef and parmesan cheese

Rigatoni Pomodori
with fresh tomato sauce,
mozzarella and basil

ΜΑΥΡΟ ΤΑΛΙΟΛΙΝΙ
με καπνιστό σολομό σβησμένο με vodka,
φινόκιο και brick

14,90 €

BLACK TAGLIOLINI
with smoked salmon slaked
with vodka, fennel and brick

ΡΙΖΟΤΟ ΑΓΡΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
με porcini και ελληνική φρέσκια τρούφα

10,90 €

WILD MUSHROOM RISOTTO
with porcini and greek fresh truffle

ΦΡΕΓΚΟΛΑ ΜΙΛΑΝΕΖ
με χτένια

13,90 €

Fregola Milanese
with Scallops

Γιουβετσι Γαρίδας
με φρέσκια ντομάτα και chilli πιπεριές

14,90 €

Shrimp Stew
with fresh tomato and chilli peppers
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πίτσα / pizza
Όλες οι πίτσες έχουν 40εκ. διάμετρο / Pizza size, 40cm diameter
PIZZA ΜARGARITA
με μοτσαρέλα, ντομάτα και φύλλα βασιλικού

9,90 €

PIZZA ΕΛΛΗΝΙΚΗ
με ντομάτα, πιπεριά, φέτα,
ελιές και κρεμμύδι

10,40 €

GREEK PIZZA
with tomato, pepers, feta cheese,
olives & onion

PIZZA ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
με τρούφα, προσούτο & μοτσαρέλα

12,80 €

MUSHROOM PIZZA
with truffle, prosciutto & mozzarella

Pizza Brunch
με χοιρινή πορκέτα, αυγά μάτια, μοτσαρέλα,
ψητή ντομάτα και ρόκα

13,60 €

Pizza Brunch
with pork porketa, eggs, mozzarella, baked
tomato and arugula

Παραδοσιακή Ιταλική Pizza
με προσούτο, ρόκα και flakes παρμεζάνας

13,60 €

Traditional Italian Pizza
with prosciutto, rocket and parmesan flakes

PIZZA MARGARITA
with mozzarella, tomatoes & basil leaves

μπέργκερ / burger
Όλα τα burger παρασκευάζονται από εμάς με 100% μοσχαρίσιο φρεσκοκομμένο κιμά και σερβίρονται με πατάτες country
All burgers are homemade with 100% freshly ground beef and served with country potatoes
BURGER ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ
με τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα,
και καραμελωμένο κρεμμύδι

12,60 €

BEEF BURGER
with chedder cheese, tomato, lettuce
& caramelized onion

BURGER ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
με τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα
και καραμελωμένο κρεμμύδι

12,80 €

CHICKEN BURGER
with cheddar cheese, lettuce, tomato
& caramelized onion

MUSHROOM BURGER
με μοσχαρίσιο μπιφτέκι,
μανιτάρια portobello, ντομάτα, μαρούλι
και μαγιονέζα τρούφας

12,90 €

MUSHROOM BURGER
with beef burger, breaded portobello
mushrooms, tomato, lettuce
& truffle mayonnaise

FAMILY BURGER
με μοσχαρίσιο μπιφτέκι 280gr, αυγό μάτι,
ντομάτα, iceberg, onion rings, μπέικον,
τυρί τσένταρ & αρωματική μαγιονέζα

14,60 €

FAMILY BURGER
with beef burger 280gr, egg, tomato, iceberg,
onion rings, bacon, cheddar cheese
& flavored mayonnaise
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κυρίως πιάτα / main dishes
ΚΡΕΑΣ

ΜΕΑΤ

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ BREZE
με σάλτσα εσπεριδοειδών
Συνοδεύεται με πουρέ πατάτας
αρωματισμένο με λάδι τρούφας

16,70 €

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ
με σάλτσα μανιταριών αρωματισμένη
με μαύρη τρούφα και χοντροκομμένες πατάτες
με τη φλούδα τους

13,80 €

BEEF BURGER
with mushroom sauce, herbed
with black truffle, served with
thick cut fries

ΤΑΛΙΑΤΑ
από κόντρα γάλακτος με σάλτσα μανιταριών
και ρύζι basmati

16,90 €

SIRLOIN TAGLIATA
served with mushroom sauce
and basmati rice

Aργοψημένη πάπια σε
χειροποίητο Bao Bun
με συνδυασμό λαχανικών και
Eastern sauce

12,60 €

Slow - cooked Duck in
handmade Bao Bun
with a combination of vegetables
and Eastern sauce

ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ξεκοκαλισμένο με σάλτσα θυμάρι
και φρέσκο πουρέ πατάτας

12,80 €

BONELESS CHICKEN THIGH
with thyme sauce and
fresh mashed potatoes

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤOΠΟΥΛΟ
με σάλτσα λαίμ και μαύρο ρύζι

12,80 €

CHICKEN FILLET
with lime sauce and black rice

ΧΟΙΡΙΝΟ STEAK ΠΑΓΙΑΡ
με χωριάτικη πατάτα και
σάλτσα μουστάρδας με φέτα

12,80 €

PORK STEAK PAGIAR
with country potatoes
and mustard sauce with feta

ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ TERIYAKI
με κάσιους, ανανά και ρύζι basmati

14,90 €

TERIYAKI PORK TENDERLOIN
with pineapple, cashews and basmati rice
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BEEF BREZE
with citrus fruit sauce
served with mashed potatoes,
herbed with truffle oil

μ

κυρίως πιάτα / main dishes
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ

PRIME CUTS

RIB EYE BLACK ANGUS (300gr)
με αρωματικό βούτυρο και χοντροσπασμένες πατάτες

30,40 €

RIB EYE BLACK ANGUS (300gr)
with herbed butter and mashed potatoes

T - Bone Steak (700gr)
με πατάτες baby

22,00 €

T - Bone Steak (700gr)
with baby potatoes

ΨΑΡΙ

FISH

ΛΑΒΡΑΚΙ ΦΙΛΕΤΟ

14,80 €

SEA BASS

ΦΙΛEΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ

16,40 €

SALMON FILLET

Όλα τα φιλέτα ψαριού σερβίρονται με επιλογή από: ποικιλία λαχανικών στον ατμό - κινόα - μαύρο ρύζι
All fish fillets served with choice of: steamed vegetables - quinoa - black rice
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γλυκά / desserts
CHEESE CAKE
με μαρμελάδα αγριοκέρασο ή Nutella

6,40 €

CHEESE CAKE
with wild cherry marmelade of Nutella

BANOFFEE
με βάση μπισκότο Oreo και παγωτό μπανάνα

6,80 €

BANOFFEE
με βάση μπισκότο Oreo και παγωτό μπανάνα

Σουφλέ Μαύρης Σοκολάτας
με παγωτό βανίλια Μαγαδασκάρης

6,70 €

Black Chocolate Souffle
with Magadascar Vanilla Ice Cream

Εκμέκ
καλοψημένο φύλλο καταίφι με
βελούδινη κρέμα, τσαντίλι κανέλλας και βύσσινα

6,80 €

Ekmek
well-baked kataifi leaf with velvety cream,
cinnamon tsantili and sour cherries

ΜΙΛΦΕΪΓ
καραμελωμένη γαλλική σφολιάτα με κρέμα πατισερί
αρωματισμένη με εσπεριδοειδή

7,20 €

MILLE - FEULLE
caramelized French puff pastry with patisserie
cream flavored with citrus

Πάβλοβα
τραγανή μαρέγκα, γεμισμένη με κρέμα και σάλτσα
κόκκινων φρούτων

6,60 €

Pavlova
crisp meringue, filled with cream and
red fruit sauce

ΚΑΛΤΣΟΝΕ
με nutella, μασκαρπόνε, μπανάνα,
φράουλες και ξηρούς καρπούς

7,80 €

CALZONE
with nutella, mascarpone, banana,
strawberries & nuts

ICE CREAM
Vanilla / Choocolate / Strawberry /
Banana / Caramel

ΠΑΓΩΤΟ
Βανίλια / Σοκολάτα / Φράουλα/
Μπανάνα / Καραμέλα

2,00 €

5,00 €
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wine
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λευκοί οίνοι / white wines
BIA NCONERO ΞΗΡΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 187 ml

-

6,80 €

Εμφιαλωμένο λευκό αρωματικό κρασί σε

BIA NCONERO DRY WHITE 187 ml
Bottled white aromatic wine 187ml

μπουκάλι 187ml

ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑ ΤΣΙΛΙΛΗ
chardonnay, sauvignon blanc, ασύρτικο

5,50 €

19,00 €

ΤSILILI ΑSKITIKOS
chardonnay, sauvignon blanc, asyrtiko

Αρωματικό πολυποικιλιακό λευκό κρασί

Flavored with aromas of green fruits such as

με αρώματα πράσινων φρούτων όπως αχλάδι

PEAR and Green Apple

και πράσινο μήλο

PINOT GRIGIO SANTA MARGHERITA
pinot grigio

7,50 €

33,00 €

Λεμονάτα χαρακτηριστικά και αρώματα πράσινων

Lemony features and aromas of green fruits for

φρούτων για το πιο διάσημο pinot grigio της Ιταλίας

LITTLE JAMES BASKET PRESS
sauvignon blanc - viogner

the most famous pinot Grigio of Italy

6,00 €

26,00 €

Υπέροχα αρωματικό κρασί από τη περιοχή

region of France with vivid pineapple and

ανανά και βερίκοκου

apricot aromas

8,50 €

36,00 €

Τυπικό ελληνικό Chardonnay με εμφανή

oak and refined citrus aromas

6,50 €

26,00 €

Υψηλή οξύτητα σε συνδυασμό με αρώματα

THOPETRA ESTATE
malagouzia, asyrtiko
High acidity in combination with aromas

λευκόσαρκων φρούτων και γκρειπ φρουτ

ΧΡΥΣΟΛΙΘΟΣ ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ
μαλαγουζιά - chardonnay

EMPHASIS PAVLIDIS WINERY
chardonnay
Typical Greek Chardonnay with prominent

αρώματα δρυός και φινετσάτα αρώματα εσπεριδοειδών

ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ
μαλαγουζιά, ασύρτικο

LITTLE JAMES BASKET PRESS
sauvignon blanc - viogner
Wonderfully aromatic wine from the Rhone

του Ροδανού της Γαλλίας με έντονα αρώματα

EMPHASIS ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
chardonnay

PINOT GRIGIO SANTA MARGHERITA
pinot grigio

of whiteflesh fruits and grapefruit

-

27,00 €

Φρουτώδες και γεμάτο κρασί γεμάτο αρώματα

CHRYSOLITHOS - MUSES ESTATE
malagouzia - chardonnay
Fruity and rich wine filled with aromas

ροδάκινου, βερίκοκου, πορτοκαλιού και

of peach, apricot, orange and grapefruit

γκρέιπ φρουτ

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
μοσχοφίλερο

-

20,00 €

Φινετσάτο και ελαφρύ κρασί γι’ αυτούς που αγαπούν

MOSCHOFILERO TSELEPOU
moschofilero
Elegant and light wine for those who love the

τα αρώματα λευκών τριαντάφυλλων και γιασεμιών

aromas of white roses and jasmine
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λευκοί οίνοι / white wines
ΚΤΗΜΑ Π.ΚΑΡΙΠΙΔΗ
sauvignon blanc

-

25,00 €

Μονοποικιλιακό sauvignon blanc με

Single origin Sauvignon blanc

κύρια αρώματα του λεμονιού, του lime και

with main aromas of lemon, lime and

των άγουρων πράσινων φρούτων

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
sauvignon blanc - ασύρτικο

unripe green fruits

-

33,00 €

Τυπικο blend της βορείου Ελλάδος με

VIVLIA CHORA WINERY
sauvignon Blanc - ασύρτικο
Typical blend of northern Greece with

έντονα τα λεμονάτα χαρακτηριστικά και τη

strong lemony characteristics and

γαργαλιστική οξύτητα στο στόμα

ΚΤΗΜΑ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ
gewurztraminer

P. KARIPIDIS WINERY
sauvignon blanc

the ticklish acidity in the mouth

-

26,00 €

TWO FRIENDS WINERY
gewurztraminer

Λουλούδια και ώριμα φρούτα συνθέτουν ένα κρασί

Flowers and ripe fruits compose a wine with

με ελάχιστα σάκχαρα στο τελείωμα για μεγαλύτερη

only a little sugars finish for greater complexity

πολυπλοκότητα και φινέτσα

CUVEE LARSINOS KΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ
viogner

and refinement

-

31,00 €

Γεμάτο κρασί με αρώματα μαγειρεμένων φρούτων,

CUVEE LARSINOS - SKOURAS ESTATE
viogner
Rich wine with aromas of cooked fruit,

brioche και ζύμης

brioche and yeast
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ροζέ οίνοι / rosé wines
BIA NCONERO ΞΗΡΟ ROZE 187 ml

-

6,80 €

Εμφιαλωμένο ροζέ αρωματικό κρασί

BIA NCONERO DRY ROSE 187 ml
Bottled dry pink aromatic wine 187ml

σε μπουκάλι 187ml

ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑ ΤΣΙΛΙΛΗ
μοσχάτο Αμβούργου, αγιωργίτικο, syrah

5,50 €

19,00 €

Κόκκινα φρούτα όπως κεράσι και

ΤSILILI ΑSΚIΤΙΚΟS
muscat of Hamburg, agiorgitiko, syrah
Red fruits like cherry and strawberry aromas

άγουρη φράουλα μαζί με αρώματα

with sweet pink roses

ροζ τριαντάφυλλων

MOSCATO ROSA ZELLINA
ημίγλυκο

7,50 €

32,00 €

Ημίγλυκο, ζωηρό και έντονα φρουτώδες κρασί,

MOSCA TO ROSA ZELLINA
grenache rouge, cabernet sauvignion
Semi-sweet, lively and intensely fruity wine,

σερβίρεται με πάγο και μια φέτα πορτοκάλι ιδανικό

served with ice and a slice of orange

και για απεριτίφ για όσους αγαπούν
τα κρασιά που γλυκίζουν

L’ ESPRIT DU LAC - ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ
ξινόμαυρο

6,50 €

31,00 €

Νέα κυκλοφορία ροζέ κρασιού από το κτήμα Κυρ Γιάννη

A new label of rosé wine from the Kir Yianni Winery

με ήπια αρώματα φράουλας και βύσσινου

ROSE DOMAINE COSTA LAZARIDI
merlot

with mild aromas of strawberry and sour cherry

-

33,00 €

Δροσερό και απαλό στη μύτη με αρώματα

ROSE DOMAINE COSTA LAZARIDI
merlot
Cool and soft on the nose with aromas of caramel

καραμέλας και κόκκινων φρούτων

CHA TEA U MIRA VA L
Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah

L’ ESPRIT DU LAC - KIR-YIANNIS WINERY
xinomavro

and red fruit

-

40,00 €

CHA TEA U MIRA VA L
Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah

Όμορφο απαλό ρόζ χρώμα με

Beautiful pale pink color with aromas of cherry,

λεπτά αρώματα κερασιού, άγριας φράουλας

wild strawberry and with traces of saltiness.

και με ίχνη αλμύρας. Διαθέτει μια

It has a refreshing acidity.

δροσιστική οξύτητα.
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ερυθροί οίνοι / red wines
BIA NCONERO ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 187 ml

-

6,80 €

Εμφιαλωμένο ερυθρό αρωματικό κρασί

BIA NCONERO DRY RED 187 ml
Bottled red aromatic wine 187ml

σε μπουκάλι 187ml

CA DEL DOGE MERLOT
merlot

5,00 €

24,00 €

CA DEL DOGE MERLOT
merlot

Ένας ερυθρός Ιταλικός οίνος με έντονο

A red Italian wine with intense ruby color

ρουμπινί χρώμα με βιολετί ανταύγειες

with violet hues and fragrance of ripe

και άρωμα από μαύρα ώριμα φρούτα

black fruit like cherry and raspberry.

όπως το κεράσι και το βατόμουρο.

ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑ ΤΣΙΛΙΛΗ
cabernet sauvignon, merlot, syrah

5,50 €

19,00 €

Ελαφρύ και ευχάριστο με αρώματα

Light and pleasing with aromas of red

κόκκινων και μάυρου πιπεριού

ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ
syrah - λημνιώνα - cabernet sauvignon

and black pepper

6,50 €

32,00 €

Πληθωρικό και γεμάτο κρασί με πλούσιες

aromas of black fruits and hints of

και νότες πιπεριού

pepper

7,00 €

32,00 €

Ντελικάτη Valpolicella με αρώματα μαρασκίνου

cherries with 12 months ageing in a barrel

8,00 €

38,00 €

Μαρμελαδένια αρώματα φραγκοστάφυλου και

forest for a Malbec of the most important

σπουδαία οινοποιεία της Αργεντινής

wineries of Argentina

-

34,00 €

Ξινόμαυρο από τους πιο ανερχόμενους Έλληνες

EARTH & SKY - THIMIOPOYLOS WINERY
xinomavro
Xinomavro from the most ascending Greek

παραγωγούς με γήινα αρώματα της ποικιλίας

producers with earthy aromas of the variety

και μεγάλη διάρκεια στο στόμα

ΝΕΜΕΑ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ
αγιωργίτικο

MA LBEC BOTEGA CA TENA ZA PA TA
malbec
Gooseberry marmelade aromas and fruits of the

φρούτων του δάσους για ένα Malbec από τα πιο

ΓΗ & ΟΥΡΑΝΟΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
ξινόμαυρο

VA LPOLICELLA SUPERIORE ZENA TO
corvina, rondinella, molinara
Delicate valpolicella with aromas of maraskino and

και κερασιών με 12 μήνες παλαίωση σε βαρέλι

MALBEC BOTEGA CATENA ZAPATA
malbec

THEOPETRA DOMAINE
syrah - limniona - cabernet sauvignon)
Exuberant and full wine with rich tannins and

ταννίνες και αρώματα μαύρων φρούτων

VALPOLICELLA SUPERIORE ZENATO
corvina, rondinella, molinara

TSILILI A SKITIKOS
cabernet sauvignion, merlot, syrah

and a long duration in the mouth

-

23,00 €

Είναι ελαφρύ, φινετσάτο γεμάτο αρώματα

NEMEA A GIORGITIKO GA IA S
agiorgitiko
Lightweight & elegant, black cherry fragrances,

μαυροκέρασου, γλυκόριζας και

liquorice and raspberries - one of the most

raspberries από τη πιο διάσημη ερυθρή

famous Greek red grape variety

ελληνική ποικιλία
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ερυθροί οίνοι / red wines
CHA TEA U DE TROIS TOURS - BORDEA UX

-

26,00 €

CHA TEA U DE TROIS TOURS - BORDEA UX

Γαλλικό τυπικό ερυθρό κρασί, πλούσιο στο στόμα με

French typical red wine, rich in the mouth with

φινετσάτες ταννίνες και πλόυσια αρώματα σοκολάτας

stylish tannins and rich milk chocolate aromas

γάλακτος και γλυκών μπαχαρικών

ΑΥΛΟΤΟΠΙ - ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
cabernet sauvignon

and sweet spices

-

42,00 €

AVLOTOPI - TSELEPOS WINERY
cabernet sauvignon

Πικάντικο, πιπεράτο ερυθρό κρασί με έντονες αλλά

Spicy, peppery red wine with intense but velvety

βελούδινες ταννίνες και αρώματα δαμάσκηνου, ιδανικό

tannins and plum aromas, ideal for the lovers of

για τους λάτρεις των «μεγάλων» κρασιών

"big" wines

επιδόρπιοι οίνοι / dessert wines
SANDEMAN PORTO 700 ml

6,70 €

39,00 €

SANDEMAN PORTO 700 ml

VINSANTO ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 500 ml

9,00 €

48,00 €

VINSANTO ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 500 ml

ΜΟΣΧΑΤΟ ΛΗΜΝΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 500 ml

5,90 €

24,00 €

ΜΟΣΧΑΤΟ ΛΗΜΝΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 500 ml
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αφρώδεις οίνοι / sparkling wines
BIANCONERO ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ 200 ml

-

6,30 €

BIANCONERO SPARKLING WINE
WHITE 200 ml

BIANCONERO ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ
ΡΟΖΕ 200 ml

-

6,30 €

BIANCONERO SPARKLING WINE
ROSE 200 ml

ASTI MARTINI 200ml

-

8,80 €

ASTI MARTINI 200ml

SOLICELLO MOSCATO D’ASTI 750 ml

-

24,00 €

SOLICELLO MOSCATO D’ASTI 750 ml

CINZANO GRAN SEC 750 ml

-

19,00 €

CINZANO GRAN SEC 750 ml

champagne
MOET BRUT IMPERIAL 200 ml

MOET BRUT IMPERIAL 200 ml

-

MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL 750 ml

-

120,00 € MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL 750 ml

DOM PERIGNON 750 ml

-

250,00 € DOM PERIGNON 750 ml

29,00 €
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Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
Στις σαλάτες και τα φαγητά μας χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο (οξύτης 0-1).
Στα τηγανιτά μας χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο. Το κρέας που χρησιμοποιούμε σε όλα τα πιάτα μας είναι νωπό.
Τα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης σηματοδοτούνται με αστερίσκο *
Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη
δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται
όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες επιβαρύνσεις.
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ : Το κατάστημα διαθέτει κατάλογο με τα αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν στα προιόντα μας.
Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.
Αllergenic Ιngredients: the store has a list of allergenic ingredients in our products.
In case you are allergic to any ingredient in please let us know.
Τα προιόντα βαθιάς κατάψυξης σηματοδοτούνται με αστερίσκο *
Deep frozen products are marked with asterisk *
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αντωνία Διαμαντοπούλου
Επιμέλεια μενού: Γιώργος Παππάς και η Ομάδα του
Επιμέλεια γλυκών: Δημήτρης Μακρυνιώτης

