
1,50 €

• Μειηηδαλοζαιάηα 4,00 €

Καπληζηή κειηηδαλνζαιάηα αξσκαηηζκέλε κε ζθνξδέιαην πάλσ ζε 

ρεηξνπνίεηα θξνπηόλ από δπκσηό ςσκί

• Σσροθασηερή 4,00 €

Τπξνθαπηεξή από θέηα θαη αλζόηπξν πάλσ ζε ρεηξνπνίεηα θξνπηόλ από δπκσηό

ςσκί

• Ποηθηιία ησρηώλ                                                                  13,00 €

Σπλνδεύεηαη κε ρεηξνπνίεηα θξνπηόλ από δπκσηό ςσκί θαη καξκειάδεο επνρήο.

• Starter 4,00 €

• Main 7,00 €

• Πράζηλε 8,00 €

Μαξνύιη, ξόθα, ληνκαηίληα, ζθιεξό ηπξί, θαξακεισκέλν ιεπθό κπαιζάκηθν

• Φοσρληζηή 8,00 €

Ψεηά ιαραληθά, πηπεξηά Φισξίλεο, πηπεξηά πξάζηλε, κειηηδάλα, θνινθύζη,

θαξόην θαη θξεκκύδη ζην θνύξλν κε θαξακεισκέλν κπαιζάκηθν

• Ειιεληθή 8,00 €

Νηνκάηα, αγγνύξη, πξάζηλε πηπεξηά, θξεκκύδη, θάππαξε, ζξπκκαηηζκέλε 

θέηα, ειηέο, ξίγαλε θαη ρεηξνπνίεηα θξνπηόλ από δπκσηό ςσκί

• New age                                                                                                                             8,00 €

Λάραλν, ειηόζπνξνο, ζηαθίδα, απνμεξακέλν ζύθν, sauce βεξύθνθν

Ψωμί ζυμωτό (άςπρο-πολφςπορο) κατά άτομο

Κπύα Οπεκηικά

Σούπερ

(πωηήζηε μαρ για ηη ζούπα ημέπαρ)

Σαλάηερ



• Κεχκά Γηαοσρηιού 6,00 €

Χεηξνπνίεηε πίηα κε θηκά θαη αξσκαηηζκέλν γηανύξηη κε κπξσδηθά

• Πίηα Ροθθόρ 6,00 €

Πίηα γεκηζκέλε κε θέηα, αλζόηπξν, sauce ξνθθόξ θαη παπαξνπλόζπνξν

• Παζηοσρκαδόπηηα 6,00 €

Πίηα κε ρεηξνπνίεην θύιιν ηύπνπ θνπξνύ, παζηνπξκά πνιίηηθν, θέηα θαη

ζάιηζα ληνκάηαο

• Πεχληριί ποιίηηθο 6,00 €

Πετληξιί κε ρεηξνπνίεηε δύκε γεκηζκέλν κε ζάιηζα ληνκάηαο, πηπεξηά, 

ζνπηδνύθη,ηπξί θίηξηλν θαη απγό κάηη

• Μαραζόπηηα 6,00 €

Πίηα γεκηζκέλε κε θξέζθν κάξαζν θαη κπξσδηθά επνρήο

Πίηερ - ζύμερ

(ψήνονηαι με ηην παπαγγελία ζαρ)



• Παηάηες crispy "ζαλ ηεγαλεηές"                                                                                 4,00 €

Παηάηεο ζην θνύξλν κε αξσκαηηθά θαη θξπγαληά, ηξαγαλέο ζαλ ηεγαλεηέο

• Χεηροποίεηο θαπληζηό ιοσθάληθο 5,00 €

• Φέηα υεηή ζηο πήιηλο 5,00 €

Φέηα, ληνκάηα, πηπεξηά, ζάιηζα ληνκάηαο, θαπληζηό θαη γιπθό κπνύθνβν

• αγαλάθη ησρηού 6,00 €

Σαγαλάθη αικπξνύ ηπξηνύ ζε θξνύζηα δεκεηξηαθώλ θαη θαξύδη.

Σπλνδεύεηαη κε γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ θαξόην.

• Σρίπηστο θεθηέδφλ 6,00 €

2 θνινθπζνθεθηέδεο κε pesto ξόθαο (ζθνξδέιαην)

2 ξεβπζνθεθηέδεο κε αξσκαηηζκέλν γηανύξηη

2 ληνκαηνθεθηέδεο κε coulis ληνκάηαο

• Dirty Boy's 7,00 €

Sticks παηάηαο κε ζάιηζα θηκά θαη απγό κάηη

Κάηι για ηην όπεξη



• Tortigia  θοηόποσιο 9,00 €

tortigia γεκηζκέλε κε "pulled chicken"θξεκύδη,θόθθηλα θαζόιηα,θαιακπόθη θαη 

sause bbq.Σπλνδεύεηαη κε doritos 

• Liguini  θηκά                                                                                                       9,00 €

Liguini  κε ζηγνκαγεηξεκέλν θηκά ζε θόθθηλε ζάιηζα, κνπζηάξδα θαη κπξσδηθά

• Αζηάηηθο θοηόποσιο 9,00 €

2 θνπαλάθηα θνηόπνπιν κε ζόγηα θαη ζνπζάκη.Σπλνδεύεηαη κε θξέζθν πνπξέ 

παηάηαο

• Κρηζαρόηο καληηαρηώλ 10,00 €

Κξηζαξόην θνύξλνπ κε καληηάξηα, αξσκαηηζκέλν κε ζθνξδέιαην, ζάιηζα 

καύξεο ηξνύθαο θαη ηξηκκέλν αικπξό ηπξί

• Χοηρηλό Απφ  Αλαηοιής                                                                                                    9,00 €

Χνηξηλόο ιαηκόο καξηλαξηζκέλνο ζε sauce ζόγηαο κε πηπεξηέο, θάζηνπο θαη 

ςηινθνκκέλν θαξύδη.Σπλνδεύηαη κε άγξην ξύδη

• Hünkâr Beğendi (ο οσιηάλος εσταρηζηήζεθε)                                                          11,00 €

Μνζράξη θνθθηληζηό καξηλαξηζκέλν ζε θόθθηλν θξαζί, θαλέια, κπαράξη, 

δάθλε, κνζρνθάξπδν θαη θύκηλν.

Σπλνδεύεηαη κε πνπξέ θαπληζηήο κειηηδάλαο κε κπεζακέι θαη ηπξί.

• Καπληζηή τοηρηλή κπρηδόια 10,00 €

Σπλνδεύεηαη κε παηάηεο θνύξλνπ.

Μπηθηέθη από κοζταρίζηο θαη τοηρηλό θηκά                                                            10,00 €

2 κπηθηέθηα 150 gr αξσκαηηζκέλα κε pesto δπόζκνπ

Σπλνδεύεηαη κε ςεηό θξεκκύδη, ςεηή ληνκάηα θαη παηάηεο θνύξλνπ.

• Μπηθηέθη ιαταληθώλ 9,00 €

Μπηθηέθη ιαραληθώλ κε θαξόην, παηάηα, κπξόθνιν, αξαθά, πξάζν, ζέιεξη 

παλαξηζκέλν ζε θαξόην.Σπλνδεύεηαη από πξάζηλε ζαιάηα

• Γαρηδοκαθαρολάδα 12,00 €

Liguini κε γαξίδεο ζε θνθθίλε ζάιηζα θαη πηπεξηεο, αξσκαηηζκέλε κε 

ζθνξδειαην

Ταξίδι γεύζεων



• Κόηζη τοηρηλό τφρίς ιίπος 600gr 17,00 €

Κόηζη ρνηξηλό κε θξνύζηα δεκεηξηαθώλ θαη κνπζηάξδα αξσκαηηζκέλν κε 

δελδξνιίβαλν

Σπλνδεύεηαη κε παηάηεο θνύξλνπ.

• Osso buco Italian 500gr 17,00 €

Μνζραξίζην θόηζη θνκκέλν εγθάξζηα κε κεδνύιη ζην θέληξν ζε θόθθηλε 

ζάιηζα αξσκαηηζκέλν κε ζθνξδέιαην θαη ξίγαλε. Σπλνδεύεηαη κε άγξην ξύδη.

• Boneless beef rib 500gr 17,00 €

Μνζραξίζηα ζηεζνπιεπξά ρσξίο θόθθαιν "half smoky" ζε demi glass ζάιηζα 

θαη κπαραξηθά.

Σπλνδεύεηαη κε άγξην ξύδη.

• Spare ribs 500gr 17,00 €

Χνηξηλή ζηεζνπιεπξά κε θόθθαιν ζε ζάιηζα ρεηξνπνίεηεο bbq αξσκαηηζκέλε 

κε ζθνξδέιαην. Σπλνδεύεηαη κε παηάηεο θνύξλνπ.

• Burger tower 15,00 €

Βurger 2 κπηθηέθηα από ρνηξηλό θαη κνζραξίζην θηκά, ρεηξνπνίεηε καγηνλέδα, 

ρεηξνπνίεηε bbq, κπέηθνλ, καξνύιη, ξόθα, ληνκάηα θαη απγό κάηη.

Σπλνδεύεηαη κε παηάηεο θνύξλνπ.

Πιάηα "sous vide"



• Λεσθός ταιβάς ποιίηηθος υσγείοσ 5,00 €

Λεπθόο ραιβάο ζηκηγδαιέληνο αξσκαηηζκέλνο κε βαλίιηα ππνβξύρην θαη

καξκειάδεο επνρήο

• Cheesecake ιεσθό 5,00 €

Cheesecake κε ηπξί philadelphia θαη άγξην βύζζηλν Πειίνπ

• Cheeesecake Nutella 5,00 €

Με ζηξόπη ζνθνιάηαο θαη ηξηκκέλν κπηζθόην

• Δεκηοσργηθό Προθηηερόι 7,00 €

Πξνθηηεξόι ζε βάζε από θξνπαζάλ κηιθέηγ, ιεπθή θξέκα θαη ζνθνιάηα κε 

ηξηκκέλε

ιεπθή ζνθνιάηα, ζηξόπη ζνθνιάηαο θαη κπηζθόην

• Passion

2 καλαθάκια από μπισκότο oreo με ganache bitter σοκολάτας και υροστα 5,00 €

• Espesso  2,00 €

• Αλαςπθηηθά θνπηί                                         330ml 3,00 €

• Τζίπνπξν ρσξίο γιπθάληζν                        200ml 8,00 €

• Τζίπνπξν κε γιπθάληζν                              200ml 8,00 €

• Ούδν εκθηαισκέλν                                      200ml 8,00 €

• Μπύρες "Άλυα-Αmstel"                                    500ml 4,00 €

• Μπύρες "Heineken-Kaizer-Άλυα weiss"           500ml 4,00 €

Γλςκά

Ποτά - Αναψυκτικά


