
 

Ζυµωτό λευκό και µαύρο ψωµί στον ξυλόφουρνο µε ντιπ καπνιστού 
γιαουρτιού µε µυρωδικά 1,90 € 

                                      ΟΡΕΚΤΙΚΑ 

Φρεσκοκοµµένες τηγανητές πατάτες        3,50 € 

Τηγανιτές  πατάτες µε λιωµένο τυρί cheddar  & bacon   5,20€ 

Κολοκυθάκια τηγανητά µε ντιπ δυόσµου      5,80 € 

Απάκι κοτόπουλου ή χοιρινού φιλέτου στο δικό µας καπνιστήριο µε 
αρωµατικά,  κρασί, ρίγανη και λεµόνι    6,80€  

Τυρολουκουµάδες* µε κυκλαδίτικα τυριά σε µαρµελάδα µάνγκο    7,20 € 

Πικάντικο κεφαλοτύρι Ελασσόνας σαγανάκι µε chutney φράουλας    7,20 € 

Λαδοτύρι Μυτιλήνης στο φούρνο µε πικάντικη µαρµελάδα χειµωνιάτικων 
φρούτων     7,20€ 

Portobello ψητό µε τραγανό µπέικον, ζαµπόν και cream cheese    8,00 € 

Συκωτάκι από µοσχάρι γάλακτος µε κρέµα πατάτας και γραβιέρα Κρήτης          
7,80€ 

Ποικιλία από 3 είδη λουκάνικα ωρίµανσης. Συνοδεύονται από σαλάτα λάχανο 
και  µουστάρδες      8,80 € 

                                     ΣΑΛΑΤΕΣ 

Πράσινη σαλάτα µε πληγούρι, φέτα, λιαστή ντοµάτα, πιπεριές και φιλέτα 
πορτοκαλιού     8,50€ 

Σαλάτα µε κοτόπουλο, κινόα, αβοκάντο, καλαµπόκι, ντοµατίνια, βαλεριάνα 
και βινεγκρέτ passion fruit    8,50€ 



Χωριάτικη σαλάτα µε Κρητικά παξιµάδια, αρωµατικά βότανα και κρίταµο 
8,80 € 

Caesar’s  µε καρδιές µαρουλιών µε κοτόπουλο σχάρας και σάλτσα Caesar’s 
8,90 € 

Σπανάκι, ρόκα και βαλεριάνα, ψητό κατσικίσιο τυρί, πορτοκάλι, 
καραµελωµένα φουντούκια και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών 9,20 € 

                                        ΚΑΠΝΙΣΤΑ 

Πανσετάκια σε παραδοσιακή Κρητική µαρινάδα µε αρωµατικά, ξύδι και 
κρασί βηλάνα       9,90€ 

Κοτόπουλο µπούτι σε Ασιατική µαρινάδα µε Κορεάτικο BBQ (bulgogi)     
12,80 € 

                                        BURGER 

American Burger από 3 κοπές Black Angus µε τσένταρ, µπέικον, apple 
coleslaw και µαγιονέζα         11,80 € 

Abakos burger από 3 κοπές Black Angus µε κορεάτικη BBQ, µαρούλι, 
ντοµάτα, αγγουράκι τουρσί, καραµελωµένο κρεµµύδι και γραβιέρα Νάξου       
11,80€  

                                      ΚΥΡΙΑ ΠΙΑΤΑ 

Mπιφτέκια µε 3 είδη κιµά (χοιρινό, µοσχαρίσιο, αρνίσιο) γεµιστά µε τυριά 
10,90 € 

Φιλέτο κοτόπουλου παγιάρ σε ινδική µαρινάδα Tikka    11,00€ 

Μπιφτέκια Γαλοπούλας « Άµπακος»  µε πιπεριές και δυόσµο    11,90€ 

Spare ribs (χοιρινά παϊδάκια) µαριναρισµένα σε καπνιστή BBQ sauce   12,80€ 

Μοσχαρίσια σκαλοπίνια µε µανιτάρια, σάλτσα τρούφας και πουρέ πατάτας  
12,80 € 

Κότσι αρνιού σιγοµαγειρεµένο για 12 ώρες µε πουρέ πατάτας και σάλτσα 
θυµάρι µε µέλι      14,50€ 

Σταβλίσια χοιρινή µπριζόλα µε µουστάρδες & δενδρολίβανο 14,80 



Πικάνια Black Angus (300γρ.) µε τσιµιτσούρι και αλάτι Maldon   18,80 € 

Μοσχαρίσια Σπαλοµπριζόλα (600γρ.) ξηρής ωρίµανσης  Βεροίας    18,90€ 

Flank steak Black Angus Ουρουγουάης (350γρ.) µε µυρωδικά   23,80€ 

Rib-eye steak Black Angus Ουρουγουάης (300γρ.) ελαφρά καπνισµένο  µε 
µυρωδικά   24,90€ 

Black angus Tri-tip κιλότο (800 γρ.) µε πατάτες ντοφινουάζ  και pepper sauce 
για 2  άτοµα    38,00€ 

                                      ΣΟΥΒΛΕΣ 

Κοντοσούβλι µε χοιρινό ή κοτόπουλο σε πολίτικη µαρινάδα µε skins πατάτας 
µε πικάντικα µπαχαρικά    10,90 € 

Κοντοσούβλι από Hanger steak Black angus ( διάφραγµα) µαριναρισµένο σε 
πιπέρια και BBQ  για 2           19,90€ 

Όλα µας τα κρέατα συνοδεύονται από επιλογή γαρνιτούρας και σαλτσών. 

Γαρνιτούρες: πουρές πατάτας, ρύζι, ψητή πατάτα, πατάτες τηγανιτές, 
πράσινη σαλάτα και ψητά λαχανικά 

Σάλτσες: µουστάρδας, BBQ, θυµάρι, κόκκινου  κρασιού και αρωµατικά αλάτια  

                                                 ΓΛΥΚΑ 

Banoffee µε τραγανό µπισκότο, καραµελωµένο γάλα, µπανάνες και σαντιγί   
6,80€ 

Soufflé Σοκολάτας µε παγωτό βανίλιας 6,80 

Σπασµένο mille-feuilles µε παγωτό βανίλια, σοκολάτα, κρεµ µπρουλέ , 
σφολιάτα και σως καραµέλας       6,80€ 

Αµερικάνικο cheese cake µε πραλίνα φουντουκιού       6,80€ 



Μπύρες  

Amstel 330ml 3,20 

Amstel free 330ml 3,20 

Alpha 330ml 3,20 

Fischer 330ml 3,20 

Heineken 330ml 3,20 

Sol 330ml 3,50 

Draft Heineken 3,60 

Alpha Weiss 3,80 

Krusovice 330ml 3,80 

Mcfarland 330ml 4,10 

Duvel 330ml 4,10 

Mamos 500ml 4,20 

Murphy’s 500ml 6,50 

Αναψυκτικά 

Επιτραπέζιο Νερό Βίκος 1λτ 1,70 

 Coca-cola/ light/ zero 250ml 2,80 

Sprite 250ml 2,80 

Ανθρακούχο Νερό Ιόλη 330ml 2,80 

Fanta Κόκκινη/ Μπλε 250ml 2,80 




