


Τούτο το φιλικό διάφανο σπίτι στη θάλασσα σκοπεύει σε μια αξιωματική
διαφοροποίηση στο χώρο της φιλοξενείας.

Η εναργής και ακαταπόνητη προσπάθειά μας να φτάσουμε την τελειότητα,
μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε ότι εκλεκτό υπάρχει όσον αφορά 

στις παροχές της κουζίνας μας. Το αγνό και σπιτικό θα το αναγνωρίσετε
σε κάθε μία από τις επιλογές σας.

Η κατάργηση των τοίχων μεταξύ των δωματίων λειτουργεί σαν αντισύμβολο
στην εσωτερική απομόνωση του σημερινού ανθρώπου.

Αυτός ο χώρος ταμένος στη ζεστασιά της επικοινωνίας, αναλαμβάνει
τη δέσμευση να είναι το «άλλο» σας σπίτι.

Ένα σπίτι φωτεινό, λειτουργικό, “αντισυμβατικό” στις παροχές του,
που επιδιώκει να χαιδεύει την ευλιγισία του χρόνου σας.

Είναι μια εισήγηση για απόδραση, μακριά από κάθε πιθανή
αμφίδρομη επικοινωνία στο άμεσο περιβάλλον σας.

Είναι μια ευκαιρία να ξεχάσετε για λίγες ώρες
ή και για μια ολόκληρη ημέρα, το σπίτι σας

ή να θυμηθείτε τη σπιτική σας άνεση στις ωραιότερες στιγμές της...

Σας ευχαριστούμε για την πρόθυμη συμμετοχή σας
σε αυτό το καινούριο «άνοιγμα» επικοινωνίας, άνεσης και συνύπαρξης.

Η διεύθυνση του balux cafe the house project





24%

ΟΡΕΚΤΙΚΑ   • APPETIZERS
ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΨΩΜΙ      2.00€

ΦΕΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ     9.50*€
Με σουσάμι και θυμαρίσιο μέλι

Feta cheese in phyllo dough with sesame seeds and thyme honey

MELANZANE PARMIGIANA 8.90€
Ρολάκια ψητής μελιτζάνας, με μοτσαρέλα, παρμεζάνα, σάλτσα από

τοματίνια, βασιλικό και κροστίνι παρμεζάνας
eggplant rolls with mozzarella, parmigiano regiano, cherry

tomato sauce, basil and parmesan crostini

ARANCINI     11.60€
Τραγανά arancini με ριζότο μανιταριών, μοτσαρέλλα και σως μαύρης τρούφας

Crispy arancini with mushroom risotto, mozzarella and black truffle sauce

ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ DOVER TEMPURA 14.50*€
Τραγανά φιλετάκια από ψάρι γλώσσα dover συνοδευόμενο 

απο ποικιλία homemade sauces (wasabi, γλυκόξινη,  ή teriyaki)
Crispy dover sole fillet with homemade sauce variety (wasabi, sweet and sour, or teriyaki)

CARPACCIO ΧΤΑΠΟΔΙ     11.50*€
Με σαλάτα από φινόκιο, φιλέτα πορτοκάλι, φρέσκο θυμάρι και λαδολέμονο

Octopus carpaccio with fennel, orange, fresh thyme, olive oil and lemon sauce

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΧΑΡΑΣ     10.50€
Με φρέσκο θυμάρι, μανούρι και αραβικά πιττάκια

Grilled vegetables with fresh thyme, manouri cheese and Arabic bread

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ     15.50*€
Με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και φέτα

Shrimps saganaki with fresh tomato sauce and feta cheese

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ (για 2 άτομα)     18.90€
Cheese and cold cuts variety (for 2 persons)

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ (για 2 άτομα)     18.90*€
Chinese appetizers variety (for 2 persons)

! Παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο για αλλεργίες ή δυσανεξίες



ΣΑΛΑΤΕΣ   •   SALADS
’’ΒΙΟ’’ Η ΣΑΛΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ     12.10€

Με μαρούλι, ρόκα, αβοκάντο, μαϊντανό, πράσινο μήλο, ρόδι, ηλιόσπορο,
ελαφριά σως από λεμόνι και μέλι (με βιολογικά λαχανικά)

With lettuce, rocket, avocado, parsley, green apple, pomegranate, sunflower seeds,
lemon and honey sauce (bio vegetables)

Η ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΝ     12.10€
Η πρόταση του chef με σταφίδες, φιλέτο κοτόπουλο, κουκουνάρι, 

πλιγούρι και βινεγκρέτ φρέσκων μυρωδικών
A tradition that became institution chicken fillet salad with raisins,

pine nuts, groats and fresh herbs vinaigrette

SUMMER SALAD 12.20€
Με ρόκα, φράουλες, ανθότυρο και σουσάμι

With strawberries, anthotiro cheese and sesame seeds

ΣΑΛΑΤΑ ΡΟΚΑ     12.10€
Σαλάτα με άγρια ρόκα, ψητά ντοματίνια, σουσάμι, σως από μηλόξυδο

και μαριναρισμένη γλυκιά ξινομυζήθρα, σε πέστο από βασιλικό και φιστίκι Aιγίνης
Wild rocket salad with roasted cherry tomatoes, sesame seeds, apple vinegar 

and xinomyzithra cheese with basil and pistachio pesto

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     11.20€
Με κριθαρένια παξιμάδια, ντομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κάπαρη,

κρεμμύδι, φέτα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
With barley bread, tomato, cucumber, green pepper, capers, onion, 

feta cheese and extra virgin olive oil

ΚΑΙΣΑΡΑ     12.70€
Η απόλυτη παραδοσιακή, με τραγανό μπέικον, φιλέτο κοτόπουλο, 

παρμεζάνα, κρουτόν & Caesar sauce
Caesar salad, with bacon, chicken fillet, parmesan cheese & Caesar sauce

ΣΑΛΑΤΑ BURRATA     12.70€
Ρόκα, καραμελωμένα αχλάδια, φρέσκια μοτσαρέλα burrata,

σιρόπι μπαλσάμικο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Rocket salad, caramelized pear, fresh mozzarella burrata, 

balsamic glaze and extra virgin olive oil



ΖΥΜΑΡΙΚΑ   & ΡΙΖΟΤΟ
PASTA & RΙΖΟTΤΟ

ΡΙΖΟΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ     13.50€
Με παρμεζάνα, μανιτάρια πλευρώτους και φρέσκια ματζουράνα

Mushrooms risotto with parmesan, oyster mushrooms and marjoram

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ     14.70€
Με καραμελωμένο κοτόπουλο, σως από βαλσάμικο και λιωμένη παρμεζάνα

Risotto with saffron, balsamic glazed and parmesan

TAGLIOLINI ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΡΟΥΦΑ     14.70*€
Με φρέσκα μανιτάρια και λευκή sauce τρούφας
With fresh mushrooms and white truffle sauce

ΠΕΝΝΕΣ ΤΟΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ    10.50€
Με σάλτσα ντομάτα και βασιλικό

Penne Napolitana

ΤΑΛΛΙΑΤΕΛΕΣ ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ     16.50*€
Με γλυκό κάρυ και καπνιστό σολομό

Tagliatelle with sweet carry and smoked salmon

STRIGOLONI CARBONARA     15.50*€
Με crispy bacon και παρμεζάνα

Strigoloni with crispy bacon and parmesan

SPAGHETTI ΓΑΡΙΔΕΣ 19.00*€
Με φρέσκια σάλτσα ντομάτας και Ελληνικά μυρωδικά

Spaghetti with shrimps, fresh tomato sauce and Greek herbs



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
MAIN DISHES

ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΚΡΗΤΗΣ 15.50€
Κριθαρώτο με σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι

και γραβιέρα Κρήτης ψημένο στον ξυλόφουρνο μας
Orzo pasta with beef and Cretan graviera cheese 

baked in our traditional stove

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ     12.50€
Σουβλάκι από μπούτι κοτόπουλο με sumac, λεμόνι, καβουρδισμένο αμύγδαλο

και τραγανά πιττάκια. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές
Chicken skewers with sumac, lemon, roasted almond flakes and pita bread.

Served with French fries

ΧΟΙΡΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ     15.70€
Με πέστο λιαστής ντομάτας και ούζο. Σερβίρεται με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Pork tenderloin with sundried tomato, pesto and ouzo. Served with French fries

ΧΟΙΡΙΝΟ STEAK 500gr   16.90€
Με πιπεράτη sauce και sauce μουστάρδας.
Σερβίρεται με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Pork steak 500 gr with black pepper sauce and mustard sauce.
Served with French fries

ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ     14.90€
Τραγανό φιλέτο κοτόπουλο σε κρούστα από αμύγδαλο

και panko με ρύζι μπασμάτι και σως μουστάρδας
Crispy chicken fillet with almond and panko crust, basmati rice and mustard sauce

SPARE RIBS 15.00€
Σιγοψημένα χοιρινά παϊδάκια με σάλτσα bbq. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες

Pork spare ribs with bbq sauce. Served with French fries

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ     14.20€
δροσερή sauce γιαουρτιού με μυρωδικά, συνοδεύεται με ρύζι μπασμάτι

Chicken fillet with herb yogurt sauce, served with basmati rise

ΓΛΩΣΣΑ DOVER  19.00*€
Γλώσσα dover σχάρας με πουρέ μπρόκολο και λαδολεμονο

Grilled dover sole with mashed potatoes and broccoli, olive oil and lemon sause.



ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ     19.50€
Σολωμός σχάρας με πουρέ μπρόκολο 

και σως από φιλέτα πορτοκαλιού και μυρωδικά
Grilled salmon with mashed potatoes broccoli

and orange fillet sauce with herbs

VEAL TAGLIATA    18.50€
Tagliata από μοσχαράκι γάλακτος με πουρέ πατάτας και gravy με φρέσκα μανιτάρια

Veal tagliata with mashed potatoes and mushroom gravy

ΦΡΕΣΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ     21.50€
Λαβράκι σχάρας με λαχανικά ατμού και λαδολεμονο

Grilled sea bass with steamed vegetables, olive oil and lemon sauce

ΤΡΥΦΕΡΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ    29.00€
Με σως τσιμιτσούρι, σερβίρεται με πατάτες νέας σοδειάς

Tender beef fillet with chimichurri sauce and baby potatoes

BALUX BURGERS
Όλα μας τα μπιφτέκια είναι από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά που παρασκευάζουμε καθημερινά

THE BALUX BURGER     15.50€
Φρεσκοψημένη φοκάτσια με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέικον, πικάντικη Coleslaw, ντομάτα, τσένταρ

Σερβίρεται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες
Focaccia burger ban with beef burger, spicy Coleslaw, tomato, cheddar cheese

Served with French fries 

CRISPY CHICKEN BURGER     15.50€
Με σνίτσελ κοτόπουλο, sauce coleslaw, ντομάτα και τσένταρ.

Σερβίρεται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες
With crispy chicken fillet, Coleslaw, fresh tomato, and cheddar cheese.

Served with French fries 

THE AMERICAN BURGER     16.00*€
Από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, λιωμένο τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι, sauce μουστάρδας

Σερβίρεται με φρέσκες πατάτες τηγανητές
Made with fresh ground beef, melted cheddar cheese, tomato, lettuce, mustard sauce

Served with French fries

TRUFFLE BURGER     19.50*€
Μπιφτέκι από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, μανιτάρι porto bello, 

παρμεζάνα και λευκή σάλτσα τρούφας σε μαύρο brioche. 
Σερβίρεται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Black burger bun with fresh ground beef, porto bello mushroom,
parmesan and white truffle sauce. Served with French fries



ΓΛΥΚΑ ΗΜΕΡΑΣ
DESSERTS

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΝ     7.60€
Με καραμελωμένα αμύγδαλα, σοκολάτα fondant και σαντιγί 

Jean’s “ganache” with caramelized almonds, fondant chocolate and whipped cream

OREO CHEESECAKE     7.60€
Αφράτη κρέμα filadelphia με σπασμένα oreo cookies
Filadelphia cream cheese with crushed oreo cookies

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ TIRAMISU     8.60€
Authentic Italian tiramisu

ΣΠΙΤΙΚΟ BANOFFEE    7.60€
Home made Banoffe

ΣΠΙΤΙΚΟ ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ     8.10€
Με παγωτό βανίλια

Chocolate soufflé with vanilla ice cream

LEMON CURD     7.60€
Κρέμα λεμονιού με μπισκότο, παγωτό βανίλια, κροκάν αμυγδάλου και σαντιγύ

Lemon curd, biscuit, vanilla ice cream, almond and wiped cream

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ     8.10€
Με κροκάν αμυγδάλου και παγωτό βανίλια

Chocolate brownie with caramelized almonds and vanilla ice cream

CALZONE ALA NUTELLA     10.50€
Με μια μπάλα παγωτό      12.50€

ΠΑΓΩΤΟ     2.80€
Μία μπάλα

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ     7.60€
Τρείς μπάλες





ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
KIDS MENU

MINI BURGER     8.90€
Με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Mini burger on brioche bread with fresh fried potatoes 

ΠΕΝΝΕΣ NAPOLITEN     8.50€
Penne Napoliten

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ     8.90€
Με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Meat balls with fresh fried potatoes

ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ     8.90€
Με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες και ceasar sauce

Chicken nuggets with fresh fried potatoes and ceasar sauce

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ     8.90€
Με τομάτα και λιωμένη παρμεζάνα.

Συνοδεύεται με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Grilled steak chicken with tomato and parmesan.

Served with fresh fried potatoes



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α και Δημοτικός Φόρος – Αγορανομικός Υπεύθυνος Σ. Σαριγιάννης
– Ιn prices all legal taxis are included (V.A.T. MunicipalTax) - Responsible by the low S. Sarigiannis 

- Το περιεχόμενο των φιαλών είναι 750 ml εκτός αν υπάρχει άλλη αναγραφή. 
- The contents of the bottlesare 750 ml unless otherwise indicated. 

- Το λάδι στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο, για τα τηγανητά χρησιμοποιείται σπορέλαιο.
- The oil is olive oil in salads, friedfor used vegetable oil Το τυρί που χρησιμοποιείται είναι φέτα 

– The cheese is used is Feta cheese - Το κρέας και τα ψάρια είναι φρέσκα - Meat and fish arefresh 
- Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει κιτίο παραπόνων σε 4 γλώσσες 

- The store must have complaints papers in 4 languages (GR-GB-FR-DE) - *Κατεψυγμένο είδος – * Frozen Product
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε νέους κάτω των 17 ετών που δεν συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες. 

/The consumption of alcohol is prohibited to young people under 17 years old who are not accompanied by parents of guardians.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο). 

/ Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt or invoice).
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες / Please inform us for any kind of allergies

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)




