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Coffee 
Espresso  2.50 €

Espresso διπλός  
Espresso double

 2.90 €

Espresso ristretto  2.50 €

Espresso ristretto διπλός 
Espresso ristretto double

 2.90 €

Espresso lungo  2.50 €

Espresso lungo διπλός 
Espresso lungo double

 2.90 €

Espresso macchiato  2.50 €

Cappuccino   3.80 €

Cappuccino διπλός  
Cappuccino double

4.00 €

Ελληνικός Greek  3.00 €

Ελληνικός διπλός  
Greek double

 3.50 €

Espresso americano  3.00 €

Caffè latte  4.00 €

Flat white  4.00 €

Freddo flat white   4.00 €

Cappuccino mocha  4.40 €

Καφές φίλτρου  
Filter coffee

 3.00 €

Irish coffee  5.50 €

Freddo espresso  3.50 €

Freddo cappuccino  3.80 €

Freddo caffè latte  4.00 €

Freddo mochaccino  4.50 €

Ice brew  3.00 €

Tea Hot
Πράσινο bio  Green bio  3.50 €

Πράσινο με μήλο και ginger  Green bio with apple and ginger  3.80 €

Μαύρο bio  Black bio  3.50 €

Κόκκινα φρούτα  Red fruits  3.50 €

Χαμομήλι  Chamomile  3.50 €

Matcha  4.50 €

Tea Cold
Arizona πράσινο με μέλι  Arizona green with honey  5.00 €

Arizona πράσινο με μέλι diet  Arizona green with honey diet  5.00 €

Arizona ρόδι  Arizona pomegranate  5.00 €

Arizona λεμόνι  Arizona lemon  5.00 €

Arizona ροδάκινο  Arizona peach 5.00 €

Arizona blueberry 5.00 €

Chocolates Hot or cold
Γάλακτος  Milk  3.90 €

Bitter 42% κακάο  Bitter 42% cocoa  4.10 €

Λευκή  White  4.10 €

Bitter 42% κακάο, orange bitter, espresso 
Bitter 42% cocoa, orange bitter, espresso

 4.10 €

Γάλακτος με μπισκότο, σιρόπι μπανάνας  
Milk with biscuit, banana syrup

 4.60 €

Bueno  4.20 €

Τσουρέκι  Tsoureki (greek sweet bread) 4.20 €

Espresso bar



Juices
Fresh orange juice  3.80 €

Fresh homemade lemonade  3.80 €

Fresh mixed juice
Φρούτα εποχής  Seasonal fruits

 4.90 €

Carrot shoot
Πορτοκάλι, καρότο  Orange, carrot

 4.00 €

Diet
Pink grapefruit, μήλο, καρότο, λεμόνι  Pink grapefruit, apple, carrot, lemon

 5.60 €

Detox
Μήλο, τζίντζερ, σέλερι, αγγούρι, ακτινίδιο  Apple, ginger, celery, cucumber, kiwi   

 4.70 €

Flu killer
Πορτοκάλι, μήλο, κανέλα, τζίντζερ  Orange, apple, cinnamon, ginger

 4.90 €

Exotic power
Pink grapefruit, πορτοκάλι, φράουλα, μάνγκο, ανανά, τζίντζερ 
Pink grape fruit, orange, strawberry, mango, pineapple, ginger

 5.40 €

Make your own juice Choose your base
Πορτοκάλι  Orange  3.40 €

Μήλο  Apple  3.60 €

Ρόδι  Pomegranate  4.00 €

Pink grapefruit  3.80 €

Αγγούρι  Cucumber  3.60 €

Λεμόνι  Lemon  3.40 €

Φρούτα  Fruits
Πορτοκάλι 0.40€, μήλο 0.50€, λεμόνι 0.40€, μπανάνα 0.50€, αχλάδι 0.50€, ρόδι 1.00€, φράουλα 0.80€,  
ακτινίδιο 0.90€, μάνγκο 1.00€, lime 0.70€, pink grapefruit 0.80€, ανανάς 1.00€
Orange 0.40€, apple 0.50€, lemon 0.40€, banana 0.50€, pear 0.50€, pomegranate 1.00€, strawberry 0.80€,  
kiwi 0.90€, mango 1.00€, lime 0.70€, pink grapefruit 0.80€, pineapple 1.00€

Λαχανικά  Vegetables
Καρότο 0.60€, σπανάκι 0.80€, kale 1.20€, αγγούρι 0.60€, σέλερι 0.80€, αβοκάντο 1.30€
Carrot 0.60€, spinach 0.80€, kale 1.20€, cucumber 0.60€, celery 0.80€, avocado 1.30€

Superfoods
Ιπποφαές 0.40€, goji berry 0.40€, κανέλα 0.20€, σπόροι chia 0.50€, acai berry 2.50€, λιναρόσπορος 
0.60€, τζίντζερ 0.80€, cranberry 0.50€
Hippophae 0.40€, goji berry 0.40€, cinnamon 0.20€, chia seeds 0.50€, acai berry 2.50€, linseed 0.60€,  
ginger 0.80€, cranberry 0.50€

Juice bar  
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Make your own smoothie Choose your base
Γάλα  Milk  4.00 €

Γάλα καρύδας  Coconut milk  4.50 €

Γιαούρτι  Yoghurt  4.20 €

Φρούτα  Fruits
Πορτοκάλι 0.40€, μήλο 0.50€, λεμόνι 0.40€, μπανάνα 0.50€, αχλάδι 0.50€, ρόδι 1.00€, φράουλα 0.80€, 
ακτινίδιο 0.90€, μάνγκο 1.00€, lime 0.70€, pink grapefruit 0.80€
Orange 0.40€, apple 0.50€, lemon 0.40€, banana 0.50€, pear 0.50€, pomegranate 1.00€, strawberry 0.80€,  
kiwi 0.90€, mango 1.00€, lime 0.70€, pink grapefruit 0.80€

Superfoods
Ιπποφαές 0.40€, goji berry 0.40€, κανέλα 0.20€, σπόροι chia 0.50€, acai berry 2.50€, λιναρόσπορος 
0.60€, τζίντζερ 0.80€, cranberry 0.50€
Hippophae 0.40€, goji berry 0.40€, cinnamon 0.20€, chia seeds 0.50€, acai berry 2.50€, linseed 0.60€,  
ginger 0.80€, cranberry 0.50€

Extras
Φυστικοβούτυρο 1.70€, παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης 1.50€, μπισκότο 0.50€, μέλι 0.50€, βρώμη 0.60€
Peanut butter 1.70€, Madagascan vanillia ice cream 1.50€, biscuit 0.50€, honey 0.50€, oats 0.60€

Smoothies
Morning blend
Γάλα, μπανάνα, μέλι, βρώμη
Milk, banana, honey, oats

 5.40 €

Baby blend
Γιαούρτι, φράουλα, μπανάνα, μπισκότο
Yoghurt, strawberry, banana, biscuit

 5.80 €

Caribbean
Γάλα καρύδας, ανανάς, μάνγκο, μπανάνα
Coconut milk, pineapple, mango, banana

 6.50 €

Sweet blend
Γάλα καρύδας, μπανάνα, μπισκότο, μέλι, φυστικοβούτυρο, cranberry
Coconut milk, banana, biscuit, honey, peanut butter, cranberry

 6.90 €



Super bowls 
Acai bowl
Ανάμικτα μούρα, μπανάνα, γιαούρτι (γαρνίρεται με μπανάνα, ακτινίδιο, γκρανόλα)
Mixed berries, banana, yoghurt (topping banana, kiwi, granola)

 6.90 €

Spiroulina smoothie bowl 
Μάνγκο, μπανάνα, σπανάκι baby, γάλα καρύδας, σπιρουλίνα (γαρνίρεται με φράουλες, βατόμουρα, 
μπανάνα, γκρανόλα)
Mango, banana, baby spinach, coconut milk, spiroulina (topping strawberries, blackberries, banana, granola)

 6.90 €

Buckwheat grain bowl
Φαγόπυρο, βρώμη, τζίντζερ, γάλα καρύδας (γαρνίρεται με φραγκοστάφυλλα, βατόμουρα, 
κολοκυθόσπορο, ηλιόσπορο, μέλι) 
Buckwheat, oats, ginger, coconut milk (topping gooseberries, blackberries, pumpkin seeds, sunflower 
seeds, honey)

 4.90 €

Chocolate grain bowl
Σοκολάτα υγείας, βρώμη, γάλα αμυγδάλου, σιρόπι σφενδάμου (γαρνίρεται με μπανάνα, 
φυστικοβούτυρο, πούδρα ιπποφαές, βατόμουρα)
Dark chocolate, oats, almond milk, maple syrup (toping banana, peanut butter, hippophae powder, 
blackberries)

 4.90 €

Φρουτοσαλάτα  Fruit salad
Φρούτα εποχής
Seasonal fruits

 4.50 €

Γιαούρτι  Yoghurt
Με μέλι, καρύδια
With honey, walnuts

 4.90 €

Γιαούρτι  Yoghurt
Με φρούτα εποχής, μέλι, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς
With seasonal fruits, honey, caramelized nuts

 5.90 €

Bakery
Κουλούρι Θεσσαλονίκης 
Thessaloniki-style sesame bagel (koulouri) 

 1.20 €

Κουλούρι σάντουιτς  Koulouri sandwich
Με τυρί κρέμα, καπνιστή γαλοπούλα
With cream cheese, smoked turkey

 3.00 €

Κουλούρι σάντουιτς  Koulouri sandwich
Με τυρί κρέμα, προσούτο, ρόκα, 
ημίλιαστη τομάτα
With cream cheese, prosciutto, rocket, 
semi-dried tomato

 3.00 €

Κρουασάν βουτύρου  Croissant  2.70 €

Κρουασάν σοκολάτας  Chocolate croissant  3.00 €

Κρουασάν γαλοπούλα  Turkey croissant
Καπνιστή γαλοπούλα, έμενταλ, τομάτα, 
μαγιονέζα-εστραγκόν
Smoked turkey, emmental, tomato,  
mayo-estragon sauce

 4.70 €

Κρουασάν vegan  Vegan croissant   
Με αλεύρι Ζέας, κινόα 
With Zea flour, quinoa

 2.70 €

Κρουασάν vegan γεμιστό  Vegan croissant filled
Με φυστικοβούτυρο, μέλι, μπανάνα, κακάο
With peanut butter, honey, banana, cocoa

 4.90 €

Μπάρες δημητριακών  Cereal bars
Ρωτήστε μας για τις γεύσεις 
Ask us about the tastes

2.90 €

Breakfast and Brunch till 18:00
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Sandwiches
Ciabatta προσούτο  Ciabatta prosciutto
Πέστο βασιλικού, ημίλιαστη τομάτα, ρόκα baby, flakes παρμεζάνας
Basil pesto, semi-dried tomato, baby rocket, parmesan flakes

 6.90 €

Giotto πολύσπορο γαλοπούλα  Multigrain giotto turkey sandwich
Καπνιστή γαλοπούλα, έμενταλ, τομάτα, λόλα πράσινη, σως μουστάρδας
Smoked turkey, emmental, tomato, lola green lettuce, mustard sauce

 5.50 €

Μπαγκέτα superfood με λαχανικά  Superfood baguette with vegetables
Κολοκύθι, πιπεριά Φλωρίνης, μελιτζάνα, πλευρώτους, ταλαγάνι Μεσσηνίας, πάστα τρούφας
Zucchini, Florina pepper, aubergine, pleurotus, Messenia talagani, truffle paste

 6.90 €

Μπαγκέτα superfood με λαχανικά  Superfood baguette with vegetables   
Κολοκύθι, πιπεριά Φλωρίνης, μελιτζάνα, πλευρώτους, τόφου, πάστα τρούφας
Zucchini, Florina pepper, aubergine, pleurotus, tofu, truffle paste

 6.90 €

Ciabbata λευκή σαλάμι  Ciabatta salami sandwich
Σαλάμι finocchiona, κατσικίσιο τυρί, ρόκα baby, chutney σύκου
Finocchiona salami, goat cheese, baby rocket, fig chutney

 7.40 €

Giotto πολύσπορο απάκι κοτόπουλο  Multigrain giotto smoked chicken
Τυρί κρέμα, λόλα πράσινη, ημίλιαστη τομάτα, πιπεριά Φλωρίνης, flakes γραβιέρας
Cream cheese, lola green lettuce, semi-dried tomato, Florina pepper, gruyère cheese flakes

 7.10 €

Bagel μορταδέλα τρούφα  Truffle mortadella bagel
Μαγιονέζα, τομάτα, ρόκα baby, flakes παρμεζάνας
Mayonnaise, tomato, baby rocket, parmesan flakes

 6.40 €

Club sandwich focaccia
Φιλέτο κοτόπουλο, αυγοσαλάτα, έμενταλ, προβολόνε, μπέικον, τομάτα, iceberg
Chicken fillet, egg salad, emmental, provolone, bacon, tomato, iceberg

 9.80 €

Bagel σολομού  Salmon bagel
Καπνιστός σολομός, τυρί κρέμα, αυγό, σπανάκι, αγγούρι
Smoked salmon, cream cheese, egg, spinach, cucumber

 8.10 €

Ceasar bagel 
Φιλέτο κοτόπουλο, προσούτο, flakes παρμεζάνας, iceberg, Caesar dressing
Chicken fillet, prosciutto, parmesan flakes, iceberg, Caesar dressing

 6.90 €

Brisket bagel
Black angus καπνιστή μπρισκέτα, τσένταρ, bbq μουστάρδας
Black angus smoked brisket, cheddar, mustard bbq

 7.90 €

Grilled cheese focaccia
Έμενταλ, προβολόνε, μασκαρπόνε (προσθέστε ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα +0.50€)
Emmental, provolone, mascarpone (add ham or smoked turkey +0.50€)

 5.30 €

Mini sandwiches
Mini ciabatta προσούτο 
Mini ciabatta prosciutto sandwich
Πέστο βασιλικού, ημίλιαστη τομάτα,  
ρόκα baby, flakes παρμεζάνας
Basil pesto, semi-dried tomato,  
baby rocket, parmesan flakes

 3.60 €

Mini ciabatta σολομού 
Mini ciabatta salmon sandwich
Καπνιστός σολομός, τυρί κρέμα, 
αβοκάντο
Smoked salmon, cream cheese, avocado

 3.90 €

Mini ciabatta γαλοπούλα 
Mini ciabatta turkey sandwich
Καπνιστή γαλοπούλα, έμενταλ, τομάτα, 
λόλα πράσινη, σως μουστάρδας
Smoked turkey, emmental, tomato,  
lola green lettuce, mustard sauce

3.20 €

Mini ciabbata σαλάμι 
Mini ciabatta salami sandwich
Σαλάμι finocchiona, κατσικίσιο τυρί,  
ρόκα baby, chutney σύκου 
Finocchiona salami, goat cheese, baby 
rocket, fig chutney

3.60 €



Tortillas
Ολικής με σολομό  Wholegrain with salmon
Καπνιστός σολομός, τυρί κρέμα με μυρωδικά, αβοκάντο, σπανάκι, τοματίνια
Smoked salmon, cream cheese with herbs, avocado, spinach, cherry tomatoes

6.40 €

Κοτόπουλο  Chicken
Φιλέτο κοτόπουλο με σαλάτα coleslaw
Chicken fillet with coleslaw salad

4.80 €

Ολικής με falafel  Wholegrain with falafel   
Λάχανο, καρότο, σάλτσα καλαμποκιού με ταχίνι
Cabbage, carrot, corn sauce with tahini

4.30 €

Γαλοπούλα  Turkey
Καπνιστή γαλοπούλα, έμενταλ, τομάτα, λόλα πράσινη, σάλτσα μουστάρδας 
Smoked turkey, emmental, tomato, lola green lettuce, mustard sauce

4.40 €

Ταλαγάνι Μεσσηνίας  Messenia talagani
Αβοκάντο, τοματίνια, σπανάκι, αυγό βραστό, ταχίνι 
Avocado, cherry tomatoes, spinach, boiled egg, tahini

5.90 €

Burrito με ψιλοκομμένο κοτόπουλο  Pulled chicken burrito
Μπέικον, γραβιέρα, λιαστή τομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι
Bacon, gruyère cheese, sun-dried tomato, caramelized onion

6.90 €

Burrito με ψιλοκομμένο χοιρινό  Pulled pork burrito
Χοιρινό carnitas, καπνιστή τομάτα, sticks πατάτας, relish αγγουριού, αβοκάντο, ranch sauce 
Carnitas pork, smoked tomato, potato sticks, cucumber relish, avocado, ranch sauce

6.90 €

Pancakes
Μπανάνα  Banana
Πραλίνα φουντουκιού, μπανάνα, λευκό μπισκότο
Hazelnut praline, banana, white biscuit

6.90 €

Βueno
Bueno, crumble φουντουκιού
Bueno chocolate, hazelnut crumble

7.00 €

Σφένδαμο  Maple
Σιρόπι σφενδάμου, μπέικον
Maple syrup, bacon

7.20 €

Γαλοπούλα  Turkey
Ψητή γαλοπούλα, τσένταρ, μαγιονέζα με πιπεριά Φλωρίνης
Grilled turkey, cheddar, Florina pepper mayonnaise

6.80 €

Vegan   
Γκρανόλα, σιρόπι σφενδάμου, φυστικοβούτυρο, μπανάνα, κανέλα 
Granola, maple syrup, peanut butter, banana, cinnamon

7.60 €

Toffee caramel
Toffee caramel, καραμελωμένα φυστίκια, flakes σοκολάτας, σάλτσα καραμέλας 
Toffee caramel, caramelized peanuts, chocolate flakes, caramel sauce

7.90 €
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Eggs
Brisket steak 'n eggs 
Black angus καπνιστή μπρισκέτα, αυγά μάτια σε ψωμί brioche, chips γλυκοπατάτας, truffle ketchup
Black angus smoked brisket, fried eggs on brioche bread, sweet potato chips, truffle ketchup

12.50 €

Croque madame 
Ψητό χοιρομέρι, έμενταλ, μπεσαμέλ, αυγό τηγανητό (προσθέστε σάλτσα παρμεζάνας +1.50€) 
Baked ham, emmental, béchamel sauce, fried egg (add parmesan sauce +1.50€)

 7.30 €

Eggs benedict
Ψητό χοιρομέρι, αυγά ποσέ, bearnaise σε ψωμί brioche
Baked ham, poached eggs, bearnaise sauce on brioche bread

 8.30 €

Αυγά bacon  Bacon 'n eggs
Μαρμελάδα μπέικον, αβοκάντο, αυγά μάτια σε ψωμί brioche
Bacon jam, avocado, fried egges on brioche bread

 6.90 €

Scrambled eggs με λουκάνικο chorizo  Scrambled eggs with chorizo sausage
Μανιτάρια δάσους, μπέικον, τομάτα σε ψωμι bagel
Forest mushrooms, bacon, tomato on bagel

7.90 €

Scrambled eggs με σολομό  Scrambled eggs with salmon
Καπνιστός σολομός, αβοκάντο, σχοινόπρασσο σε φρυγανισμένο πολύσπορο ψωμί
Smoked salmon, avocado, chives on toasted multigrain bread

 8.40 €

Salmon benedict
Καπνιστός σολομός, σπαράγγια, σως bearnaise σε ψωμί brioche
Smoked salmon, asparagus, bearnaise sauce on brioche bread

11.60 €

Αυγά florentine  Eggs florentine
Αυγά ποσέ, μανιτάρια, σπανάκι, σάλτσα μορνέ σε ψωμί brioche
Poached eggs, mushrooms, spinach, mornay sauce on brioche bread

 7.70 €

Avocado smash 
Αβοκάντο, τομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά Φλωρίνης, κατίκι Δομοκού (προσθέστε αυγό +1.50€)
Avocado, tomato, onion, Florina pepper, Domokos katiki cheese (add an egg +1.50€)

 6.50 €

Πεϊνιρλί με χοιρινό carnitas  Peinirli with carnitas pork
Μοτσαρέλα, τηγανητό αυγό, γραβιέρα, γιαούρτι, σάλτσα τομάτας 
Mozzarella, fried egg, gruyère cheese, yoghurt, tomato sauce

 6.90 €

Ομελέτα light  Egg-white omelette
Ψητή γαλοπούλα, κατίκι Δομοκού, τομάτα
Grilled turkey, Domokos katiki cheese, tomato

 5.90  €

Ομελέτα ελληνική  Greek omelette
Φέτα, τομάτα, ελιές, κρεμμύδι 
Feta cheese, tomato, olives, onion

 6.40 €

Ομελέτα κοτόπουλο  Chicken omelette
Φιλέτο κοτόπουλο, γραβιέρα, λουκάνικο chorizo
Chicken fillet, gruyère cheese, chorizo sausage

 7.10 €





Οι τιμές είναι σε ευρώ. Επιμέλεια menu-Σεφ: Ανδρέας Κόρμπας 

Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται είναι extra παρθένο. 

* Κατεψυγμένο προϊόν. 

Εάν υπάρχει αλλεργία παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας. 

Όλες οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. – Δημοτικός Φόρος). 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη – Τιμολόγιο). 

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καραδέμητρος

Prices are in Euros. Chef: Andreas Korbas

The olive oil used is extra virgin. 

* Frozen product. 

If you have an allergy please advise your waiter. 

All prices are final and include all legal charges (VAT – Municipal Tax). 

The customer has no obligation to pay unless he receives a legal document (Invoice – Receipt). 

The restaurant reserves the right to change prices without notice.

The restaurant is required to have printed complaint forms. 

General Manager: Dimitris Karademitros
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Lunch and Dinner

Salads
Ανάμικτη με ψητά πλευρώτους  Mesclun with roasted pleurotus
Ταλαγάνι Μεσσηνίας, τοματίνια, ταλιατέλες λαχανικών, σουσάμι, βινεγκρέτ πετιμέζι-βαλσάμικο
Messenia talagani cheese, cherry tomatoes, vegetable tagliatelle, sesame seeds, molasses-balsamic 
vinaigrette

9.60 €

Superfood
Κινόα, φασόλια μαυρομάτικα, ανάμικτο ρύζι, ρεβύθια, κέιλ, ρόδι, ξηροί καρποί, αβοκάντο,  
ταλαγάνι Μεσσηνίας, βινεγκρέτ βασιλικού
Quinoa, black eyed peas, mixed rice, chickpeas, kale leaves, pomegranate seeds, nuts, avocado,  
Messenia talagani cheese, basil vinaigrette

11.40 €

Caesar
Iceberg, καρδιές γαλλικού μαρουλιού, μπέικον, μπούτι κοτόπουλο, Caesar dressing
Iceberg lettuce, french lettuce hearts, bacon, chicken thigh, Caesar dressing

 9.40 €

Με κινόα και σολομό  With quinoa and salmon
Καπνιστός σολομός, αβοκάντο, ραπανάκι, τοματίνια, κρεμμύδι φρέσκο, βινεγκρέτ βαλσάμικου
Smoked salmon, avocado, radish, cherry tomatoes, green onion, balsamic vinaigrette

 9.50 €

Μοσχάρι  Beef
Ρόκα, σπανάκι, γλυκό καρότο, κολοκυθόσπορος, βινεγκρέτ βαλσάμικου
Rocket, spinach, sweet carrot, pumkin seeds, balsamic vinaigrette

10.20 €

Ελληνική  Greek
Τοματίνια, αγγούρι, πιπεριές, κάπαρη, κρεμμύδι φρέσκο, ελιές, παξιμάδια χαρουπιού, τσαλαφούτι, 
βινεγκρέτ τομάτας
Cherry tomatoes, cucumber, peppers, capers, green onion, olives, carob rusks, tsalafouti cheese,  
tomato vinaigrette

 7.10 €

Φακές  Lentils
Πιπεριά Φλωρίνης, καρότο, κολοκύθι, κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι confit, τσαλαφούτι, ημίλιαστα 
τοματίνια, βινεγκρέτ πετιμέζι-οξύμελο
Florina pepper, carrot, zucchini, green onion, onion confit, tsalafouti cheese, semi-dried cherry 
tomatoes, molasses balsamic and honey vinaigrette

 7.10 €

Ανάμικτη με κοτόπουλο  Mesclun with chicken
Τηγανητό κρεμμύδι, φιλέτο πορτοκάλι, μαυροκούκι, κατίκι Δομοκού, βινεγκρέτ πορτοκάλι
Fried onion, orange fillet, black sesame seeds, Domokos katiki cheese, orange vinaigrette

 7.90 €

Fusilli τρικολόρ μοτσαρέλα  Fusilli tricolor mozzarella
Ελιές, τοματίνια, πιπεριά Φλωρίνης, μοτσαρέλα, πέστο βασιλικού, βινεγκρέτ βαλσάμικου
Olives, cherry tomatoes, Florina pepper, mozzarella, basil pesto, balsamic vinaigrette

 7.80 €

Caprese burrata
Τοματίνια, φύλλα ρόκας, λάδι βασιλικού
Cherry tomatoes, rocket leaves, basil oil 

10.50 €

Ρόκα-σπανάκι με κατσικίσιο τυρί  Rocket-spinach with goat cheese
Πράσινο μήλο, λιαστή τομάτα, βινεγκρέτ μπέικον
Green apple, sun-dried tomato, bacon vinaigrette

 8.80  €



Starters
Χειροποίητη κρεατόπιτα  Handmade meat pie
Μοσχάρι, χοιρινό, τομάτα, κασέρι
Beef, pork, tomato, kasseri cheese

4.90 €

Χούμους  Houmous
Ταχίνι, κύμινο, τραγανά ρεβύθια,  
τραγανή τορτίγια
Tahini, cumin, crispy cheakpeas,  
crispy tortilla

6.80 €

Ταρτάρ μόσχου  Steak tartare (beef)
Σουσάμι, κάπαρη, σόγια, worcestershire 
sauce, κρεμμύδι εσαλότ σε φύλλο won ton  
με κρέμα αβοκάντο και aioli ψητού σκόρδου
Sesame seeds, capers, soya, worcestershire 
sauce, shallot in won ton with avocado 
cream and roasted garlic aioli

11.00 €

Cheese rolls
Γέμιση από κατσικίσια τυριά, λιαστή τομάτα
Filled with goat cheese, sun-dried tomato

7.80 €

Μπρουσκέτα  Bruschetta
Πέστο βασιλικού, φύλλα ρόκας, 
μοτσαρέλα, ημίλιαστη τομάτα
Basil pesto, rocket leaves, mozzarella, 
semi-dried tomato

6.70 €

 
Spring rolls κοτόπουλο  Chicken spring rolls
Λαχανικά, κάρυ, sweet chili sauce
Vegetables, curry, sweet chili sauce

7.20 €

Ψητά μανιτάρια  Roasted mushrooms
Μαριναρισμένα με σκόρδο και εστραγκόν, 
ταλαγάνι Μεσσηνίας
Marinated with garlic and estragon, 
Messenia talagani cheese

7.60 €

Tacos με χοιρινό carnitas  Carnitas pork tacos
Γιαούρτι, τομάτα, κρεμμύδι φρέσκο,  
σως τσένταρ
Yoghurt, tomato, green onion,  
cheddar sauce

8.40 €

Γαρίδες* κανταϊφι  Kantaifi (knafeh) shrimps
Fondue τομάτας-φέτας
Cheese-tomato fondue

8.30 €

Φτερούγες κοτόπουλο  Chicken wings
Ψητές φτερούγες κοτόπουλου 
μαριναρισμένες σε μίριν και σάκε  
με σαλάτα coleslow
Grilled chicken wings marinated with 
mirin and sake with coleslaw salad 

9.40 €

Pizza
Μαργαρίτα  Margherita
Σάλτσα τομάτας, παρμεζάνα, μοτσαρέλα, φύλλα βασιλικού (πρόσθεσε μοτσαρέλα μπουράτα +2.50€)
Tomato sauce, parmesan, mozzarella, basil leaves, (add mozzarella burrata +2.50€)

8.80 €

Bianca
Μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα, μπρεζάολα, ρόκα baby, λάδι τρούφας
Mozzarella, gorgonzola, bresaola, baby rocket, truffle oil

11.40 €

Μοτσαρέλα-προσούτο  Mozzarella-prosciutto
Flakes παρμεζάνας, ρόκα baby, τοματίνια
Parmesan flakes, baby rocket, cherry tomatoes

10.20 €

Pepperoni 
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, καπνιστό τυρί
Tomato sauce, mozzarella, smoked cheese

9.90 €

Ελληνική  Greek
Σάλτσα τομάτας, ελιές, φέτα, μοτσαρέλα, κρεμμύδι, τοματίνια, πιπεριές, ρίγανη
Tomato sauce, olives, feta cheese, mozzarella, onion, cherry tomatoes, peppers, oregano

9.80 €

Απάκι κοτόπουλο  Smoked chicken
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, γραβιέρα, τοματίνια
Tomato sauce, mozzarella, gruyère cheese, cherry tomatoes

9.80 €
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Pasta-Risotto
Ριγκατόνι κοτόπουλο  Chicken rigatoni 
Μανιτάρια, απάκι, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα
Mushrooms, smoked pork, sour cream, parmesan 

9.40 €

Ριγκατόνι πέστο  Pesto rigatoni
Πέστο βασιλικού με φυστίκι Αιγίνης, τοματίνια, παρμεζάνα
Basil pesto with pistachio, cherry tomatoes, parmesan

8.80 €

Καρμπονάρα  Carbonara
Πανσέτα καπνιστή, παρμεζάνα
Smoked pork belly, parmesan

11.90 €

Σκιουφικτά με μάγουλα μόσχου  Skioufichta (traditional cretan pasta) with beef cheeks
Μάγουλα ραγού, γραβιέρα
Ragu cheeks, gruyère cheese

10.30 €

Ναπολιτάνα  Napolitana
Σάλτσα τομάτας, φρέσκο βασιλικό
Tomato sauce, fresh basil

7.90 €

Ριζότο μανιτάρια  Mushroom risotto
Λάδι τρούφας, παρμεζάνα
Truffle oil, parmesan

10.90 €

Κριθαρότο γαρίδας  Shrimp kritharoto (orzo)
Φρέσκα λαχανικά, τομάτα, σάλτσα μπισκ
Fresh vegetables, tomato, bisque sauce  

14.90 €

Noodles αυγού stir fry  Stir fry egg noodles
Φρέσκα λαχανικά, σουσάμι, σως hoisin
Fresh vegetables, sesame seeds, hoisin sauce

7.90 €

Νιόκι Κοτόπουλο  Chicken gnocchi
Ημίλιαστη τομάτα, σπανάκι, φρέσκο βασιλικό, παρμεζάνα
Semi-dried tomato, spinach, fresh basil, parmesan

14.90 €

Vegan Spaghetti   
Mix μανιταριών, flakes τσίλι, αποξηραμένο porcini, τομάτα, καρότο, κρεμμύδι
Mushroom mix, chili flakes, dried porcini, tomato, carrot, onion

8.90 €

Στις πάστες μπορείτε να επιλέξετε ριγκατόνι, λινγκουίνι, ταλιατέλες ολικής ή σκιουφιχτά 
For your pasta you can choose from rigatoni, linguine, whole grain tagliatelle or skioufichta  
(traditional cretan pasta)



Mains
Φιλετάκια ψαρονέφρι  Pork tenderloin fillets
Πουρές γλυκοπατάτας, σάλτσα γκοργκοντζόλα, λάδι τρούφας
Sweet potato purée, gorgonzola sauce, truffle oil

11.90 €

Φιλετάκια μόσχου σωτέ  Sautéed beef fillet
Σάλτσα πιπεράτη, πουρές γλυκοπατάτας
Pepper sauce, sweet potato purée

18.00 €

Κοτολέτα κοτόπουλο  Chicken cutlet
Κρούστα αλμυρής γκρανόλας, chips γλυκοπατάτας, truffle ketchup
Savory granola, sweet potato chips, truffle ketchup

11.70 €

Φιλέτο σολομού  Salmon fillet
Πουρές γλυκοπατάτας, σαλάτα με φασόλια μαυρομάτικα, bbq μυρωδικών
Sweet potato purée, salad with black eyed peas, herbal bbq

15.50 €

Φιλέτο λαβράκι  Seabass fillet
Πουρές παστινάκι, χόρτα τσιγαριαστά, λάδι μαϊντανού
Parsnip purée, fried greens, parsley oil

14.40 €

Φιλέτο κοτόπουλο  Chicken fillet
Πουρές γλυκοπατάς, bbq μουστάρδας
Potato purée, mustard bbq sauce

9.80 €

Μπιφτέκια γαλοπούλας  Turkie patties
Ρύζι, ανάμικτη σαλάτα, bbq μουστάρδας
Rice, mesclun salad, mustard bbq sauce

10.40 €

Fish ‘n Chips
Λαβράκι σε τραγανή κρούστα, πατάτες country, μαγιονέζα-εστραγκόν
Crispy crusted seabass, country style potatoes, mayo-estragon sauce

12.60 €

Μπιφτέκια βούβαλου Κερκίνης  Kerkini buffalo patties
Πιτάκι καλαμποκιού, σάλτσα ψητής τομάτας, γιαούρτι με δυόσμο, πατάτες country
Corn pita bread, grilled tomato sauce, yoghurt with spearmint, country style potatoes

13.50 €

Garnishes
Sticks πατάτας  Potato sticks 2.90 €

Sticks γλυκοπατάτας  Sweet potato sticks 2.90 €

Πατάτες country  Country style potatoes 2.90 €

Πουρές γλυκοπατάτας  Sweet potato purée 2.90 €

Ψητά λαχανικά  Grilled vegetables 2.90 €

Josper Ψήσιμο σε ξυλοκάρβουνο/Charcoal grill
Rib eye (Ουρουγουάης) 300gr  Rib eye (Uruguay) 300gr 28.00 €

Tomahawk χοιρινό 500gr  Pork Tomahawk 500gr 19.00 €

Flap steak 300gr 24.00 €

Flat iron steak (USA) 300gr 16.00 €
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Burgers
Marley’s burger
Black angus μοσχάρι, προβολόνε, έμενταλ, καπνιστό μπέικον, τομάτα, relish αγγουριού,  
λόλα πράσινη, σως hannibal
Black angus beef, provolone, emmental, smoked bacon, tomato, cucumber relish, green lola lettuce, 
hannibal sauce

10.90 €

Mushroom burger
Black angus μοσχάρι, κατσικίσιο τυρί, καραμελωμένο κρεμμύδι, μανιτάρι portobello,  
μαγιονέζα-εστραγκόν
Black angus beef, goat cheese, caramelized onion, portobello mushroom, mayo-estragon sauce

11.90 €

Chicken burger
Κοτόπουλο μπούτι σε κρούστα μπαχαρικών, έμενταλ, iceberg, τομάτα, προσούτο, ranch sauce 
Spice crusted chicken thigh, emmental, iceberg lettuce, tomato, prosciutto, ranch sauce

9.50 €

Vegan burger   
Φαλάφελ, πιπεριά Φλωρίνης, σπανάκι baby, κρεμμύδι, aioli 
Falafel, Florina pepper, baby spinach, onion, aioli

9.90 €

American burger
Black angus μοσχάρι, τσένταρ, κρεμμύδι, τομάτα, λόλα πράσινη, κέτσαπ, μουστάρδα
Black angus beef, cheddar, onion, tomato, green lola lettuce, ketchup, mustard

9.60 €

Mini Marley’s
4 mini Marley’s

13.90 €

Mini Mushroom
4 mini Mushroom

14.90 €

Hot dogs
Umami dog
Λουκάνικο βοδινό καπνιστό, μανιτάρια δάσους, λιωμένο κατσικίσιο τυρί, σως βαλσάμικο-μαγιονέζα
Smoked beef sausage, forest mushrooms, melted goat cheese, balsamic-mayonaise sauce

8.90 €

Chili con carne dog
Λουκάνικο βοδινό καπνιστό, chili con carne, τσένταρ, τομάτα καρέ, κρεμμύδι, γιαούρτι, sticks πατάτας
Smoked beef sausage, chili con carne, cheddar, tomato cubes, onion, yoghurt, potato sticks

8.60 €

Marley’s sliders
Λουκάνικα βοδινά καπνιστά, truffle ketchup, μουστάρδα, relish αγγουριού, κρεμμύδι τηγανητό
Smoked beef sausages, truffle ketchup, mustard, cucumber relish, fried onion  

6.90 €

Sides
Gnocchi ‘n cheese
Νιόκι, γραβιέρα, τσένταρ, μπέικον
Gnocchi, gruyère cheese, cheddar, bacon

6.90 €

Πατάτες bravas  Bravas potatos
Πατάτες baby, λουκάνικο chorizo, σάλτσα 
ψητής τομάτας, aioli ψητού σκόρδου
Baby potatoes, chorizo sausage, roasted 
tomato sauce, roasted garlic aioli

4.70 €

 
Κολοκύθι τηγανητό  Fried zucchini
Με ranch sauce
With ranch sauce

4.20 €

Ψητά λαχανικά με ταλαγάνι    
Grilled vegetables with talagani cheese
Μελιτζάνα, πιπεριά κέρατο, πιπεριά 
Φλωρίνης, μανιτάρι πλευρώτους, κολοκύθι
Aubergine, green pepper, Florina pepper, 
pleurotus mushroom, zucchini 

5.50 €



The drinks combo
Ψητό κατσικίσιο τυρί 100γρ  Grilled goat cheese 100gr 
Με μέλι τρούφας
With truffle-honey 

10.90 €

Πλατώ τυριών  Cheese platter 11.00 €

Πλατώ αλλαντικών  Deli meat platter 12.00 €

Πλατώ mix  Mixed platter 11.50 €

Βραχάκια παρμεζάνας  Parmesan bites
Με μέλι τρούφας
With truffle-honey

6.90 €

Nachos
Με πικάντικη τομάτα, μοτσαρέλα, χοιρινό carnitas 
With spicy tomato, mozzarella, carnitas pork

6.90 €

Desserts
Προφιτερόλ  Profiterole 
Κρέμα από φυστίκι Αιγίνης, σάλτσα σοκολάτας
Pistachio cream, chocolate sauce

7.50 €

Καλτσόνε  Calzone
Σοκολάτα, μασκαρπόνε, toffee caramel, παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης
Chocolate, mascarpone, toffee caramel, Madagascan vanilla ice cream

7.90 €

Σουφλέ σοκολάτας  Chocolate souffle
Toffee caramel, παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης
Toffee caramel, Madagascan vanilla ice cream

7.00 €

Πορτοκαλόπιτα  Orange pie
Κρεμέ μαστίχας, μους σοκολάτα γάλακτος, honeycomb
Mastich crème, chocolate mousse, honeycomb

5.80 €

Banoffee
Μους dulcey, σάλτσα αλμυρής καραμέλας, καραμελωμένη μπανάνα
Dulcey mousse, salted caramel sauce, caramelized banana

8.60 €

Cheesecake
Με γλυκό βύσσινο ή φράουλα
With sour cherry or strawberry jam

6.50 €
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Οι τιμές είναι σε ευρώ. Επιμέλεια menu-Σεφ: Ανδρέας Κόρμπας 

Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται είναι extra παρθένο. 

* Κατεψυγμένο προϊόν. 

Εάν υπάρχει αλλεργία παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας. 

Όλες οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. – Δημοτικός Φόρος). 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη – Τιμολόγιο). 

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καραδέμητρος

Prices are in Euros. Chef: Andreas Korbas

The olive oil used is extra virgin. 

* Frozen product. 

If you have an allergy please advise your waiter. 

All prices are final and include all legal charges (VAT – Municipal Tax). 

The customer has no obligation to pay unless he receives a legal document (Invoice – Receipt). 

The restaurant reserves the right to change prices without notice.

The restaurant is required to have printed complaint forms. 

General Manager: Dimitris Karademitros
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Signature
G-element
Hendrick’s gin, elderflower liqueur, lychee purée, 
cucumber, ginger, lime

12.00 €

Marley’s
Brugal anejo and Clement canne bleu rum, Cointreau, 
lime, mango purée, gingerbread syrup

10.00 €

The mexican
El Jimador blanco tequila, mezcal, lime, orgeat 
syrup, rhubarb, 3cents pink grapefruit

11.00 €

Jack apple
Jack Daniel’s, manzana verde, lime, gomme syrup

10.00 €

Drosko
El Jimador blanco tequila, Aperol, lime, falernum 
syrup, mixed berries syrup

11.00 €

Jimmy’s drink
Roots cinnamon, Jim Beam, mango purée

10.00 €

Classic
Dry martini
Bicken’s gin, dry vermouth

9.00 €

Margarita
El Jimador blanco tequila, Cointraeu, lime, agave syrup

8.00 €

Negroni
Bicken’s gin, Campari, dry vermouth

9.00 €

Aperitivo
Aperol Spritz
Aperol, prosecco, soda

7.50 €

Hugo
Prosecco, elderflower liquer, soda

7.50 €

Sunset
Roots mastich, lime, grapefruit soda

7.50 €

Cocktail list 



marley - all day bar | restaurant menu - Drinks, Wines and Cocktails

Old fashioned
Teeling Small Batch whiskey, gomme syrup, angostura

9.00 €

Mai tai
Plantation Xaymaca and Clement canne bleu rum, 
Cointreau, orgeat syrup

10.00 €

Zombie
Plantation Xaymaca,, Clement canne bleu and Plantation 
oftd rum, falernum liqueur, apricot liqueur, cinnamon 
syrup, passion fruit purée, pink grapefruit juice 

12.00 €

Mojito
Brugal blanco rum, lime, brown sugar, soda, spearmint 
leaves

8.00 €

Caipiroska
Finlandia vodka, lime, brown sugar

8.00 €

Bloody mary
Finlandia vodka, Clement canne bleu rum, lime, Port 
Sandeman, tomato juice, tabasco

10.00 €

Pornstar
Finlandia vodka, vanilla syrup, passion fruit purée

9.00 €

Apple martini
Finlandia vodka, Clement canne bleu rum, manzana verde, 
lime, gomme syrup, pineapple purée

10.00 €



marley - all day bar | restaurant menu - Drinks, Wines and Cocktails

Λευκά  White
Νέστωρ “ΑΒΑΡΙΝΟ”
Ugni Blanc, Φιλέρι, Μοσχοφίλερο | Μεσσηνία

4.00 17.00 €

Κτήμα Γεροβασιλείου “ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ”
Μαλαγουζιά | Σαμοθράκη

6.50 31.00 €

Αντωνόπουλος “ΑΔΟΛΗ ΓΗΣ”
Λαγόρθι. Ασπρούδι, Chardonnay | Ορεινή Αχαϊα

5.50 25.00 €

Κτήμα ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
Sauvignon Blanc, Ασύρτικο | Καβάλα

7.00 33.00 €

Δουλουφάκης “DAFNIOS”
Βιδιανό | Ηράκλειο-Κρήτη

5.00 23.00 €

Κυρ-Γιάννη  “4 ΛΙΜΝΕΣ”
Chardonnay, Gewurztraminer | Αμύνταιο

34.00 €

Κτήμα Nopera “ROYA”
Μοσχάτο | Σάμος

29.00 €

Κτήμα Άλφα
Sauvignon Blanc | Φλώρινα

34.00 €

Pinot Grigio Regions
Pinot Grigio | Venezia-Italy

5.00 23.00 €

Vina Esmeralda, M. Torres
Gewurztraminer, Moscatel | Catalunya

6.00  25.00 €

Ροζέ  Rosé
La Tour Mellas “IDYLLE”
Αγιωργίτικο, Syrah, Grenache | Φθιώτιδα

7.50 35.00 €

Παλυβού “ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ”
Αγιωργίτικο | Νεμέα

5.50 25.00 €

Αντωνόπουλος “ΑΔΟΛΗ ΓΗΣ”
Cabernet Sauvignon | Ορεινή Αχαϊα

6.00 25.00 €

Whispering Angels “CAVES D’ ESCLANS”
Grenache, Rolle, Syrah, Tibouren |  
Provence-France

49.00 €

Wine list 
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Κόκκινα  Red
Νέστωρ “ΑΒΑΡΙΝΟ”
Grenache Rouge, Merlot, Cabernet sauvignon | 
Μεσσηνία

4.00 17.00 €

Κτήμα Παπαϊωάννου
Pinot Noir | Νεμέα

6.00 28.00 €

Κτήμα Άλφα ¨ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ¨
Ξινόμαυρο | Αμύνταιο

7.00 33.00 €

Κτήμα Αργυρίου 
Merlot | Παρνασσός

6.00 27.00 €

Καραδήμος “ΧΕΙΛΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ”
Syrah | Αταλάντη

5.00 22.00 €

Κτήμα ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
Cabernet Sauvignon, Merlot | Καβάλα

8.00 34.00 €

Uma Collection, Agostino Finca Winery
Malbec | Mendoza-Argentina

6.00 27.00 €

Santa Christina, Villa Antinori
Sangiovese | Toscana-Italy

6.00 26.00 €

La Tour Melas “CYROUS ONE”
Cabernet Franc, Merlot, Αγιωργίτικο | Φθιώτιδα

40.00 €

Αφρώδη  Sparkling
Moscato D’ Asti
Moscato | Piemonte-Italy

5.00 25.00 €

Prosecco Maschio Dei Cavalieri 
Glera | Treviso-Italy

6.50 29.00 €

Champagne “VEUVE CLIQUOT BRUT”
Reims-France

95.00 €

Γλυκείς οίνοι 
Sweet wines & sangria
Nopera Vintage 375 ml 8.00 48.00 €

Sandeman Port
Porto | Portugal

5.50 38.00 €

White Sangria 5.00 17.00 €

Red Sangria 5.00 17.00 €
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Rum
Diplomatico Reserva Exclusiva | Venezuela 11.00 €

Brugal 1888 | Dominican Republic 12.00 €

Ron Zacapa 23Y | Guatemala 12.00 €

Chairman's Reserve Spiced | Saint Lucia 10.00 €

Rumbullion | England 15.00 €

Sailor Jerry | Scotland 8.00 €

Don Pappa 7 Anos | Philippines 11.00 €

Whiskey
Single malts
Macallan 12Y Double Cask | Scotland, Speyside 23.00 €

Bushmills 10Y | Ireland 8.00 €

Dalmore | Scotland, Highland 11.00 €

Lagavulin 16Y | Scotland, Speyside 15.00 €

Oban 14Y | Scotland 12.00 €

Blended
Johny Walker Blue Label | Scotland 28.00 €

Nikka from the barrel | Japan 14.00 €

Teeling Small Batch | Ireland 9.00 €

Bourbon & Rye
Bulleit Rye | Usa 9.00 €

Spirits 
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Gin
Hendrick's | Scotland 10.00 €

Monkey 47 Dry | Germany 11.00 €

Citadelle | France 9.00 €

Roku | Japan 10.00 €

Tanqueray | Scotland 8.00 €

Old Sport | Greece 8.00 €

Bulldog | England 8.00 €

Vodka
Ciroc | France 9.00 €

Belvedere | Poland 10.00 €

Belluga Transatlantic | Russia 11.00 €

Greygoose | France 10.00 €

Snow Leopard | Poland 9.00 €

Tequila
Don Julio anejo | Mexico 10.00 €

Herradura Plata blanco | Mexico 8.00 €

Corralejo blanco | Mexico 10.00 €

Clase Azul reposado | Mexico 30.00 €

Brandy-Cognac
Metaxa 5 8.00 €

Courvoisier 11.00 €
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Ciders - Soft drinks - Water
Μηλοκλέφτης  Milokleftis 4.00 €

Red bull 5.00 €

Red bull sugarfree 5.00 €

Αναψυκτικά  Soft drinks 3.00 €

Φυσικό μεταλλικό νερό  0.5lt / 1lt 
Natural mineral water Avra

1.00 / 2.00 €

San Pellegrino  250ml / 750ml 3.50 / 6.00 €

Ανθρακούχο νερό Αύρα  Avra sparkling water  250ml 3.00 €

Digestifs
Roots rakomelo 6.00 €

Roots mastich 6.00 €

Τσίπουρο Δεκαράκι Τυρνάβου χωρίς γλυκάνισο  200ml 
Tsipouro Dekaraki Tyrnavou without anise 

8.00 €
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Draught
Carlsberg | Lager  Small glass / Big glass 4.00 / 5.50 €

Grimbergen Blance | Abbey 5.80 €

Mamos | Pilsner 4.50 €

Lager
Fix 4.00 €

Heineken 0.0 4.00 €

Sol 5.50 €

Pils
Volkan blonde 5.00 €

Estrella Damn Inedit  750ml 14.00 €

Brand 5.50 €

Ale
Voreia smoked amber 6.00 €

McFarland 6.50 €

Voreia India Pale Ale  (IPA) 5.50 €

Stout
Guiness 6.50 €

Voreia 6.50 €

Weiss
Voreia wit 5.00 €

Erdinger 5.00 €

Beers 



Όλα τα Spirits σερβίρονται στα 50 ml. 
Το ποτήρι κρασί σερβίρεται στα 150ml, τα αφρώδη σερβίρονται στα 120ml  
και οι γλυκείς οίνοι στα 75ml. Το Marley χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(ειδικό συντηρητή φιαλών) για την σωστή συντήρηση του προϊόντος. 
Όλες οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις 
(Φ.Π.Α.-Δημοτικό Φόρος).

Αγορανομικός Υπεύθυνος 

Δημήτριος Καραδέμητρος

All Spirits are served at 50ml.                                                                                                                                          
Wine is served at 150ml, sparkling at 120ml and sweet wines at75ml. Marley uses 
appropriate methods and equipment ensuring proper preservation of all products.                                                                            
All prices are final and include all legal charges (VAT- Municipal Tax).

General Manager 

Dimitrios Karademitros




