
Κολοκυθάκια τηγανητά µε ντιπ δυόσµου..................................5,80€ 

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

Πικάντικο κεφαλοτύρι Ελασσόνας σαγανάκι µε chutney 
φράουλας...................................................................................7,20€ 

Portobello ψητά µε τραγανό bacon, ζαµπόν & cream cheese.....8,20€   

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

Ποικιλία από 4 είδη λουκάνικων ωρίµανσης.
Συνοδεύονται από σαλάτα λάχανο & µουστάρδες...................8,80€ 

Τηγανιά κοτόπουλου µε πιπεριές, γραβιέρα Νάξου & τσιπς πατάτας.7,50€

Τηγανιά προβατίνας µε δεντρολίβανο γιαουρτιού.....................7,50€

Κεφτεδάκια µε 3 είδη κιµά, φέτα, δυόσµο & ντοµάτα..................6,80€

Καβουρµάς ∆ράµας µε τηγανητό αυγό & σαλατικά..................9,20€

Στριφτόπιτα µε φέτα, λιαστή ντοµάτα, µέλι & σουσάµι................6,80€

Καυτερή τυροσαλάτα µε πιπεριές & µπούκοβο..........................5,20€

 
 
 

Πράσινη σαλάτα 
µε προσούτο µαύρου χοίρου, 
φέτα & πορτοκάλι..........................................8,50€

Πολίτικη σαλάτα µε λάχανο, καρότο, 
πιπεριές & παστράµι µόσχου........................................................8,20€ 

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

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

Σαλάτα µε καρδιές µαρουλιών, 
κοτόπουλο σχάρας, παρµεζάνα, κρουτόν & Caesar’s  sauce....9,20€  

Σπανάκι, ρόκα και βαλεριάνα, 
ψητό κατσικίσιο τυρί, πορτοκάλι & βινεγκρέτ εσπεριδοειδών....9,20€  
   
 
 
 

Ζυµωτό ψωµί στον ξυλόφουρνο 
µε ντιπ καπνιστού γιαουρτιού 
µε µυρωδικά................................1,90€ 

Αν το Άλφα στο κρέας είναι η ποιότητα της 1ης ύλης, 
τότε το Ωµέγα είναι σίγουρα το σωστό ψήσιµο 
του κρέατος. Γι’αυτό δίνουµε µεγάλη σηµασία

στο φούρνο µας. Ο Ισπανικός ξυλόφουρνος Mibrasa,
που ψήνει ακατάπαυστα στην κουζίνα µας,

είναι κατασκευασµένος ώστε να ψήνει 
“παραδοσιακά” µε ξυλοκάρβουνα ελέγχοντας
όµως µε απόλυτη ακρίβεια τη ροή του αέρα

για το βέλτιστο αποτέλεσµα. Με αυτόν τον τρόπο 
θωρακίζει τα αρώµατα που αναδύονται απο

το µαριναρισµένο κρέας, προσδίδοντας
µια µυρωδιά ελαφριού καπνίσµατος.

 *κατεψυγµένο
 
 
 

Burger γαλοπούλας 
µε µαγιονέζα µουστάρδας, ντοµάτα & γραβιέρα..................................11,80€

12,50€

Προσούτο προβατίνας µε γραβιέρα & πορτοκάλι.................. ...8,80€

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

Τηγανητές πατάτες Νάξου µε λιωµένο cheddar & bacon........5,20€

Φρεσκοκοµµένες τηγανητές πατάτες Νάξου........................3,80€  

   



Κοντοσούβλι µε χοιρινό ή κοτόπουλο σε πολίτικη µαρινάδα µε πατάτες τηγανητές 
& πικάντικα µπαχαρικά.............................................................................................................11,90€
Κοντοσούβλι από Hanger steak Black Αngus (διάφραγµα) µαριναρισµένο σε πιπέρια 
& BBQ........................................................................................................................................19,90€ 

 
 
 

Banoffee µε τραγανό µπισκότο, καραµελωµένο γάλα, µπανάνες & σαντιγί..................................................6,80€
Σπασµένο Mille-Feuilles µε παγωτό βανίλια, σοκολάτα, κρεµ µπρουλέ , σφολιάτα & σως καραµέλας.....6,80€
Αµερικάνικο cheese cake µε πραλίνα φουντουκιού......................................................................................6,80€
Σοκολατόπιτα µε παγωτό βανίλια....................................................................................................................6,80€

 
 
 

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 330ml......3,60€

 

 

 

Alpha Weiss 500ml..........3,80€

Krusovice 330ml..............3,80€

McFarland 330ml..............4,10€

Duvel 330ml......................4,10€

Μamos 500ml................ ...4,20€

Murphy’s 500ml................6,50€

 

 

 

Επιτραπέζιο Νερό Βίκος 1λτ.................................... ........... ....1,50€

Coca-Cola/ Light/ Zero 250ml...................................................2,80€

Sprite 250ml...............................................................................2,80€

Ανθρακούχο Νερό Ιόλη 330ml................................................2,80€

Fanta Κόκκινη/ Μπλέ 250ml.........................................................2,80€ 

 

 

 

Όλα µας τα κρέατα συνοδεύονται από επιλογή γαρνιτούρας & σαλτσών.

Γαρνιτούρες: πουρές πατάτας, ρύζι, πατατούλες baby, πατάτες τηγανητές, πράσινη σαλάτα & ψητά λαχανικά
Σάλτσες: µουστάρδας, BBQ, θυµάρι, κόκκινου  κρασιού & αρωµατικά αλάτια 

 ΓΛΥΚΑ

 *κατεψυγµένο
 
 
 

Μπιφτέκια γαλοπούλας « Άµπακος» µε πιπεριές & δυόσµο 

Spare ribs (χοιρινά παϊδάκια) µαριναρισµένα σε καπνιστή BBQ sauce

Μοσχαρίσια σκαλοπίνια µε µανιτάρια, σάλτσα τρούφας & 
πουρέ πατάτας

Σταβλίσια χοιρινή µπριζόλα µε µουστάρδες & δεντρολίβανο 

Πικάνια Black Angus (300γρ.) µε τσιµιτσούρι & αλάτι Maldon 

Flank steak Black Angus Ουρουγουάης (350γρ.) µε µυρωδικά

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

Μοσχαρίσια µπριζόλα Ολύµπου (700-800 γρ.)

Χοιρινό φιλέτο (ψαρονέφρι) µε δεντρολίβανο & µουστάρδα  

Χοιρινά µπριζολάκια λαιµού µε καπνιστή BBQ  

Κότσι αρνιού*  σιγοµαγειρεµένο για 12 ώρες µε πουρέ πατάτας &
σάλτσα θυµάρι µε µέλι

Σπαγγέτι µε ραγού από φιλετάκια Black Angus,  
µανιτάρια & σάλτσα τρούφας 

 
 
 

Μπιφτέκια µε 3 είδη κιµά
(χοιρινό, µοσχαρίσιο, αρνίσιο) 
γεµιστά µε τυριά
 
 

10,90€

11,90€

12,80€

12,80€

16,00€
21,90€

23,80€

27,90€
19,80€
12,80€

18,80€

12,80€

9,80€




