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SNACK 
 

Τοστ με ζαμπόν ή γαλοπούλα , τυρί και ντομάτα που συνοδεύεται με πατατάκια 3,50€ 
Toast  with ham or turkey, cheese and tomato 

 
Σάντουιτς με χωριάτικο ψωμί (Πολύσπορο ολικής ή Χωριάτικο προζύμη), ζαμπόν ή 

γαλοπούλα , γραβιέρα , τομάτα, γαλλική σαλάτα, μαγιονέζα. Συνοδεύεται με πράσινη 
σαλάτα 6,80€ 

 In our homemade bread slices with ham or turkey, “graviera” cheese, tomato, France salad, 
mayoneza   

 
Τορτίγια με  φιλέτο κοτόπουλο, τυρί cheddar, ντομάτα, κρέμα πιπεριάς,  

Μπέικον  συνοδεύεται με πατάτες 8,50€ 
Wrapped pie with chicken, cheese, pepper, bacon  

 
Τορτίγια ολικής άλεσης με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί γκούντα,  

μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα 6,60€ 
Wrapped pie with turkey, cheese, tomato and slightly spicy yogurt  

 
Κλαμπ σάντουιτς/club sandwich με γκούντα, ζαμπόν ή γαλοπούλα, μπέικον,  γαλλική 

σαλάτα, ντομάτα, μαγιονέζα   6,50€ 
 

Κλαμπ σάντουιτς/ club sandwich με φιλέτο κοτόπουλο, γκούντα, μπέικον,  γαλλική σαλάτα, 
ντομάτα, μαγιονέζα που συνοδεύεται από πατάτες country και σως γιαουρτιού 8,50€ 

 
Ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών τυριών  (γραβιέρα Κρήτης παλαιωμένη γεμιστή με 

τέσσερα πιπέρια, φέτα Ηπείρου, κασέρι Βερμίου και γκούντα στολισμένο με κριτσίνια και 
αποξηραμένα σύκα) 

/ Variety of Greek cheese for 2 persons 
Ατομική 8€  -    2 ατόμων 13,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΝΟΥ 
 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ 
Πατάτες τηγανιτές* country style                  3,70€ 

Πατάτες τηγανιτές* country style με cheddar&bacon                         4,50€ 

Onion rings/Τραγανές ροδέλες κρεμμυδιού* (6 τεμ) με bbq sauce                5,50€ 

Mozzarella sticks/mozzarella παναρισμένη* (6 τεμ) με bbq sauce                            5,50€ 

BBQ wings/Φτερούγες κοτόπουλου*. Συνοδεύονται με bbq sauce              7,90€ 

Spring rolls*(2 τεμ) με γλυκόξινη sauce                                                           4,00€ 

Finger food ποικιλία* – (5 onion rings, 5 bbq wings, 5 mozzarella sticks, 2 spring rolls. 
Συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές και bbq sauce)                              13€ 

Dip - Pickle-γιαουρτιού-cheddar-μαγιονέζα-BBQ- sweet chili sauce   

Το κάθε ντιπ                    Ο,80€ 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS 
Εποχής με λάχανο και καρότο                         5€ 

Μεσογειακή με Ρόκα, flakes παρμεζάνας και λιαστή ντομάτα                              8,70€ 

Ταμπουλέ με πληγούρι, αγγούρι, ντομάτα, μαιντανό, δυόσμο, λάδι& λεμόνι                   7,50€ 

Red Pasta Salad  με πένες και πατζάρια σε σός γιαουρτιού                             7,60€ 

Σαλάτα του σεφ με ντομάτα, αγγούρι,γαλλική σαλάτα, καρότο, αυγό,ζαμπόν,  τυρί και σως 
Thousand Island                                   8,50€ 

Σαλάτα του καίσαρα με γαλλική σαλάτα, iceberg, φιλετάκια κοτόπουλο, κρουτον, φλέικς 
παρμεζάνας και ceasar’s σως                                 7,90€ 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ 
Χοιρινά μπριζολάκια (3 τεμ) συνοδεύονται με πατάτες  ή πράσινη σαλάτα                         10€ 

Μπιφτέκια μοσχαρίσια (2 τεμ) συνοδεύονται με πατάτες ή πράσινη σαλάτα                     10€ 

Φιλέτο κοτόπουλο συνοδεύονται με πατάτες ή πράσινη σαλάτα    10€ 

Κοτομπουκιές  συνοδεύονται με πατάτες ή πράσινη σαλάτα                    7€ 

Ποικιλία κρεατικών (Χοιρινά μπριζολάκια 2 τεμ, μπιφτέκια μοσχαρίσια 2 τεμ, φιλέτο 
κοτόπουλο 1 τεμ συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές και bbq sauce)                               22€ 

 

 

 

 

 



 

 

BURGERS 

από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά που ψήνονται τη στιγμή της 
παραγγελίας medium well. Αφράτο ψωμάκι ημέρας.Όλα συνοδεύονται  
με πατάτες τηγανιτές  

 
Classic burger (μπιφτέκι μοσχαρίσιο, τομάτα, iceberg, φρέσκα κρεμμύδια και homemade 
sauce)                          8,00€ 

Cheese burger (μπιφτέκι μοσχαρίσιο, τυρί τσένταρ, iceberg, φρέσκα κρεμμύδια, τομάτα και 
homemade sauce)                            8,50€ 

Mayo burger (μπιφτέκι μοσχαρίσιο, τυρί τσένταρ, κετσαπ, μουστάρδα, πίκλες)             7,50€ 

Bacon Cheese burger (μπιφτέκι μοσχαρίσιο, τυρί τσένταρ, τραγανό μπέικον, γαλλική 
σαλάτα, πίκλες, κρεμμύδια και homemade sauce )                                               8,80€ 

Mushroom bacon cheeseburger (μπιφτέκι μοσχαρίσιο, τυρί τσένταρ, μπέικον, γαλλική 
σαλάτα, τομάτα και sauce μανιτάριων)                                                                     8,80€ 

American burger (μπιφτέκι μοσχαρίσιο, γαλλική σαλάτα, τυρί τσένταρ, καραμελωμένα 
κρεμμύδια, ντομάτα και BBQ sauce)                          9,30€ 

Spicy burger ( μπιφτέκι μοσχαρίσιο, γαλλική σαλάτα, διλπό τυρί τσένταρ, onion rings, 
ντομάτα. Tabasco και καυτερή homemade sauce)                                                     9,50€ 

Chicken burger  ( ζουμερό φιλέτο κοτόπουλο, κρέμα τυρί τσένταρ, τομάτα, iceberg και 
μαγιονέζα)                                                                                                                                 9,70€  

Jack Daniel burger – (μπιφτέκι μοσχαρίσιο, τυρί τσένταρ, onion rings, μπέικον, τομάτα και  
jack Daniel sauce)                                                                                                     9,50€ 

Egg burger – (μπιφτέκι μοσχαρίσιο,λιωμένο τυρί τσένταρ, τηγανιτό αυγό, μπέικον, μαρούλι 
μαγιονέζα και  bbq sauce)                                                                                            9,40€ 

Elea Double burger – (δύο μπιφτέκια μοσχαρίσια, διπλό μπέικον, διπλό  τυρί τσένταρ, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, γαλλική σαλάτα ντομάτα και BBQ sauce)       14€ 

 

VEGETARIAN 
Vegeterian burger – (μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σωτε, πίκλες, ντομάτα, iceberg και 
BBQ sauce)                     9,80€ 

Τορτίγια (μπιφτέκι λαχανικών, καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί cheddar, ντομάτα και 
iceberg και homemade sauce)                                 9,50€ 

 
 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΨYΚΤΙΚΑ – ΜΠΥΡΕΣ – ΝΕΡΟ 

 

ΑΛΦΑ/ΗΕΙΝΕΚΕΝ/ΚΑΙΖΕΡ/ΕΖΑ LAGER(500ml)  - 3,80€ 

CORONA(330ml)  -  5,00€ 

COCA COLA/COCA COLA ZER/FANTA/SPRITE – 2,90€ 

ΣΟΥΡΩΤΗ(250ml) – 1,90€ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΒΙΚΟΣ (1lt)– 1,50€ 

 

 

ΓΛΥΚΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ / DESSERTS 
 

Μους σοκολάτας/mousse chocolate  5,50€ 
 

Βάφλα με νουτέλα και τριμμένο μπισκότο/waffle 5,90€ 
 

Βάφλα με μια μπάλα παγωτό ,τριμμένο μπισκότο, σαντυγί και σιρόπι της επιλογής 
σας/waffle with ice cream 8,50€ 

 

ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ/PAN CAKES 

 

Τηγανίτες με νουτέλα και τριμμένο μπισκότο  6,30€ 

Τηγανίτες με νουτέλα,  μπανάνα και τριμμένο μπισκότο  6,80€ 

Τηγανίτες με μέλι και κανέλα   6,00€ 

Τηγανίτες με νουτέλα,  μπανάνα, τριμμένο μπισκότο και μια μπάλα παγωτό  8,50€ 

 

ΜΙΛΚΣΕΙΚ/MILKSHAKES 
 

Σοκολάτα brownies / Chocolate 5,50€  
Παγωτό σοκολάτα / Chocolate ice cream  

 
Βανίλια 5,50€ 

Παγωτό βανίλια/ with vanilla ice cream 
 

Φράουλα/Strawberry  5,50€ 
Παγωτό φράουλα / with strawberry 

 

ΠΑΓΩΤΑ / ICE CREAMS 
 

Παγωτά: Βανίλια, Σοκολάτα , Φράουλα  
3,50€ η μπάλα 

Ice cream:Vanilla , Chocolate, Strawberry 

 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΛΕΥΚΑ 

 

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΥΘΟΙ 750ml 

Λευκός ξηρός οίνος με ανοιχτόχρωμο λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα. 

€ 10,00 

 

ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΓΚΑ 750ml 
Π.Γ.Ε Μακεδονία 

Ροδίτης 80%, Μαλαγουζιά 20% 

Ένα κλασικό χαρμάνι της Κυρ–Γιάννη, με έντονα αλλά εκλεπτυσμένα αρώματα από γιασεμί, 
λευκόσαρκο ροδάκινο και βερίκοκο, τυπικά της Μαλαγουζιάς. Η φρεσκάδα του ορεινού 

Ροδίτη, ισορροπεί ευχάριστα και προσφέρει στο χαρμάνι δροσερή οξύτητα. 

€ 19,00 
 

ΚΑΝΕΝΑΣ  750ml 
ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Μοσχάτο Αλεξανδρείας (50%) & Chardonnay (50%) 

Αρώματα εξωτικών φρούτων και εσπεριδοειδών μαζί με διακριτικές ανθικές νότες. Πλούσιο με 
αρμονική ισορροπία ανάμεσα στην οξύτητα και τις φρουτώδεις γεύσεις. 

€ 23,00 
 

ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΚΡΕΣ ΛΕΥΚΟ 750ml 
ΠΓΕ Πελοπόννησος 

Ροδίτης Αλεπού 70%, Μοσχοφίλερο 30% 

Λευκοκίτρινο με πράσινες ανταύγειες.Νότες φλούδας λεμονιού και αρώματα τροπικών 
φρούτων όπως αβοκάντο. Πλήρη ισορροπία με κυρίαρχα τα αρώματα των εσπεριδοειδών, 

αγγίγματα γιασεμιού και μέντας. 

€ 17,00 

 

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ 750ml 
ΠΓΕ Παγγαίου όρους 

Sauvignon Blanc και Ασύρτικο. 

Αρώματα  φρούτων εναλλάσσονται µε νότες λεμονιού ενώ η  γεύση του είναι πλούσια, 
γεμάτη, αρμονική, µε εξαιρετική δομή και μεγάλη αρωματική επίγευση. 

€ 34,00 
 

ΤΑΤΡΙΑ ΑΗΔΟΝΙΑ 187ml 

Λευκός ξηρός οίνος 

€ 4,00 



ΚΟΚΚΙΝΑ 

 

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΥΘΟΙ 750ml 

Ζωντανό χρώμα και έντονα αρώματα φρούτων 

€ 10,00 

 

ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΓΚΑ 750ml 
Π.Γ.Ε Μακεδονία 

Merlot 50%, Ξινόμαυρο 25%, Syrah 25% 

Τα όμορφα αρώματα κόκκινων φρούτων του δάσους κερασιού και γλυκών μπαχαρικών που 
εμπλουτίζονται από λεπτές νότες τριαντάφυλλου. 

 

€ 22,00 

 

ΣΚΟΥΡΑ ΑΚΡΕΣ 750ml 
Π.Γ.Ε Πελοπόννησος 

Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο 

Το χρώμα είναι φωτεινό βιολετί μεσαίας έντασης με ροδαλή απόχρωση. Ζωηρό και έντονο με 
αρώματα μαύρων κερασιών και βατόμουρων με νύξεις δαμάσκηνου και μενεξέ. 

€ 19,00 
 

ΚΤΗΜΑ ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 750ml 
Π.Γ.Ε Πελοπόννησος 

Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο 

Το χρώμα είναι φωτεινό βιολετί μεσαίας έντασης με ροδαλή απόχρωση. Αρώματα μαύρων 
κερασιών και βατόμουρων με νύξεις δαμάσκηνου, μενεξέ και αποξηραμένων βοτάνων 

€ 17,00 
 

ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ LAZARIDI 750ml 
Π.Γ.Ε Παγγαίο 
Syrah, Merlot 

Ρουμπινί χρώμα με μωβ ανταύγειες. Αρώματα κερασιού, βιολέτας και δαμάσκηνου με 
βελούδινο στόμα και ευχάριστη  επίγευση και αρμονία οξύτητας . 

€ 34,00 

 

 

ΤΑΤΡΙΑ ΑΗΔΟΝΙΑ 187ml 

Ερυθρός ξηρός οίνος 

€ 4,00 
 

 

 

 



ΡΟΖΕ 

ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ ΑΚΑΚΙΕΣ 750ml 
ΠΟΠ Αμύνταιο 

Ξινόμαυρο 100% 

Έντονα αρώματα φράουλας και μικρών κόκκινων φρούτων του δάσους συνθέτουν τον τυπικό 
γοητευτικό χαρακτήρα του κρασιού. 

€ 21,00 
 

ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ 750ml 
Π.Γ.Ε Μακεδονία – ΗΜΙΞΗΡΟ 

Ξινόμαυρο 100% 

Απαλό τριανταφυλλί χρώμα, αρώματα λουλουδιών και κόκκινων φρούτων με κυρίαρχες νότες 
κερασιού και φράουλας . 

€ 19,00 
 

 

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ&ΑΦΡΩΔΟΙ ΟΙΝΟΙ 

 

MOET&CHANDON 750ml 

€ 135,00 
 

ASTI MARTINI  750ml 

€ 43,00 

 
ASTI MARTINI ΡΟΖΕ 750ml 

€ 55,00 

 

MOSCATO D’ASTI ANGEL  187ml 

€ 9,00 

 

ASTI MARTINI  200ml 

€ 12,00 

 

 

 

 
 

COCKTAILS 
 

RUM PALM rum,lime, coconut puree, cranberry,lychee, angostura bitters 
(Ρούμι, λάιμ,πουρές καρύδας, κρανμπερι, σιρόπι Lychee, Angostura bitters) 



€ 9,00 

 
AMERICAN OLD FASHIONED bourbon whiskey,lime,simple syrup,vanilla 

(Ουίσκι Bourbon, λάιμ, σιρόπι ζάχαρης, βανίλια) 

€ 11,00 

 
ZOMBIE light rum, dark rum,old rum, pineapple puree, Passion fruit puree,passoa,lime pink 

grapefruit syrup 
(Απλό ρούμι,μαύρο ρούμι,παλαιωμενο ρούμι,πουρές ανανά,πουρές πασιον φρούτ,πασοα, 

λάιμ,ροζ γκρειπφρουτ σιρόπι) 

€ 12,00 

 
PORN STAR vodka,vanilla,passion fruit,lime,sugar syrup,passion fruit syrup 

(Βότκα, βανίλια,πουρές πασιον φρούτ, λάιμ, σιρόπι ζάχαρης,λικέρ πασιον φρούτα) 

€ 12,00 

 

MOJITO rum, mint, lime, sugar, and club soda 

(ρουμι, ζάχαρη ,λαιμ φύλλα δυόσμου) 

€ 9,00 

 

ΠΟΤΑ 

ΑΠΛΑ ΠΟΤΑ –  8,00€ 

ΣΠΕΣΙΑΛ ΠΟΤΑ -9,00€ 

ΦΙΑΛΗ ΑΠΛΗ – 80,00€ 

ΦΙΑΛΗ ΣΠΕΣΙΑΛ – 90,00€ 

 

 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΆ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ: ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΈΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ: Δ.Φ. 0,5%, Φ.Π.Α. 13% & 24% 

Ο ΠΕΛΆΤΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΏΣΕΙ ΕΆΝ ΔΕΝ ΛΆΒΕΙ ΤΟ ΝΌΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΌ ΣΤΟΙΧΕΊΟ 

ΣΤΙΣ ΣΑΛΆΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΆ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΠΑΡΘΈΝΟ ΕΛΑΙΌΛΑΔΟ. ΤΗΓΑΝΗΤΆ ΗΛΙΈΛΑΙΟ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΤΡΟΦΙΚΉ ΑΛΛΕΡΓΊΑ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΊΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ 

ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΜΑΣ. 

 


