Brunch σερβiρεται / served 10:00 – 14:00
Κροκ μαντάμ - φέτες από φρυγανισμένο ψωμί
μακράς ωρίμανσης με κίτρινο τυρί, ζαμπόν και αυγό ποσέ
Crock madam - toasted bread slices long maturing period
with yellow cheese, ham and posse egg

7,50€

Scrabble eggs με τυρί κρέμα, προσούτο, σχοινόπρασο.
Σερβίρεται με φρυγανισμένο ψωμί.
Scrabble eggs with cream cheese, prosciutto, chives.
Served with toasted bread.

6,30€

Χωριάτικη ομελέτα με λουκάνικο, φέτα και φρέσκες
5,00€
τηγανητές πατάτες.
Rustic omelette with sausage, feta cheese and fresh fried potatoes
Σπέσιαλ ομελέτα με μανιτάρια, μπέικον, κίτρινο τυρί,
ντομάτα και πιπεριά.
Special omelette with mushrooms, bacon, yellow cheese,
tomato and pepper

5,40€

Πάνκεικς με πραλίνα φουντουκιού, μπισκότο oreo
και φρέσκες φράουλες
Pancakes with praline, oreo cookies and fresh strawberries

5,50€

Πάνκεικς με μέλι, ξηρούς καρπούς και κανέλα
Pancakes with honey, nuts and cinammon

5,70€

Σνακ / Snack
Τοστ λευκό ή σικάλεως
(επιλογή από ζαμπόν ή γαλοπούλα, τυρί)
Grilled sandwich (choice of ham or turkey,Cheese)

3,00€

Πολύσπορη γαλλική μπαγκέτα με καπνιστή γαλοπούλα,
κίτρινο τυρί, ντομάτα, φύλλα ρόκας και σως
μουστάρδας με μέλι.
Multigrain French baguette with smoked turkey,
yellow cheese, tomato, rocket leaves and mustard-honey sauce

3,80€

Λευκή γαλλική μπαγκέτα με σαλάμι μπύρας,
καπνιστό τυρί, μαρούλι
και σάλτσα αρωματισμένης μαγιονέζας
White baguette with beer ham, smoked cheese, lettuce
and garled mayonnaise sause

4,00€

Τορτίγια κοτόπουλο με μπέικον, καλαμπόκι, μαρούλι,
φρέσκες τηγανητές πατάτες και σως μουστάρδας
Chicken tortillia with bacon, corn, lettuce,
fresh fried potatoes and mustard sauce

6,20€

Τορτίγια τονοσαλάτα με ντομάτα, κρεμμύδι,
καρότο και ρόκα
Tuna tortillia with tomato, onion, carrot and rocket

6,30€

Μπριος με καπνιστό σολομό*, τυρί κρέμα, κάπαρη
και άισμπεργκ
Brios with smoked salmon*, cream cheese,
caper and iceberg

4,00€

Μπριος με προσούτο με πέστο βασιλικού,
ρόκα και flakes παρμεζάνας
Brios with prosciutto, basil pesto, rocket
and parmesan flakes

3,80€

Κλαμπ σάντουιτς κοτόπουλο, με ζαμπόν,
τηγανητό αυγό, κίτρινο τυρί, ντομάτα, μαρούλι και
μαγιονέζα.
Συνοδεύεται από φρέσκες τηγανητές πατάτες
Club sandwich with chicken ham, fried egg,
yellow cheese, tomato, lettuce and mayonnaise.
Served with fresh fried potatoes

8,00€

Κλαμπ σάντουιτς μπέικον, με τυρί κρέμα, ντομάτα
μαρούλι και γαλοπούλα
Συνοδεύεται από φρέσκιες τηγανητές πατάτες
Club sandwich with bacon, cream cheese, tomato, lettuce
and turkey. Served with fresh fried potatoes

7,50€

Μπέργκερ μοσχάρι
Μπιφτέκι από φρέσκο κιμά μόσχου, κίτρινο τυρί, μπέικον,
ντομάτα, μαρούλι και σάλτσα μπάρμπεκιου
Beef hamburger
Fresh grained beef, yellow cheese, bacon, tomato,
lettuce and barbecue sauce

8,50€

Μπέργκερ κοτόπουλο
Μπιφτέκι από φρέσκο κιμά κοτόπουλο, χαλούμι, μπέικον,
ντομάτα, σωτέ μανιτάρια, φύλλα ρόκας
και σάλτσα μουστάρδας με μέλι.
Chicken burger
Fresh grained chicken, haloumi cheese, bacon, tomato,
sauteed mushrooms, rocket leaves
and mustard-honey sauce

8,00€

Μίνι τσίζμπεργκερς
Με μπιφτέκι από φρέσκο κιμά μόσχου, τυρί cheddar,
κέτσαπ, μουστάρδα.
Συνοδεύονται από φρέσκες τηγανητές πατάτες
Mini burgers
Fresh grained beef, cheddar cheese, ketsap, mustard.
Served with fresh fried potatoes

7,80€

ΚΡΕΠΑ αλμυρή - CREPE salty
Με υλικά της επιλογής σας - Choose your ingredients
Βάση κρέπας / crepe base
Γαλοπούλα / Turkey
Ζαμπόν / Ham
Μπέικον / Bacon
Κοτόπουλο / Chicken
Gooda cheese
Παρμεζάνα / Parmesan
Φέτα / Feta cheese
Ντομάτα / Tomato
Μανιτάρια / Mushrooms
Πιπεριά / Peppers
Καλαμπόκι / Corn
Ελιά ροδέλα / Olive rodela
Πατάτες τηγανητές / Fried potatoes
Μαγιονέζα / Mayonnaise
Τυροσαλάτα / Tyrosalata
Φιλαδέλφεια / Philadelphia

2,50€
0,90€
0,80€
0,80€
1,10€
0,80€
1,30€
0,70€
0,50€
0,60€
0,30€
0,40€
0,40€
0,60€
0,70€
0,70€
0,70€

ΚΡΕΠΑ γλυκιά - CREPE sweet
Με υλικά της επιλογής σας - Choose your ingredients
Βάση κρέπας / crepe base
Σοκολάτα nutella / Nutella chocolate
Σοκολάτα bueno / Bueno chocolate
Μπισκότο Oreo / Oreo cookies
Μπισκότο Digestive / Digestive cookies
Μπισκότο Πτι-μπερ / Pti-ber cookies
Μπανάνα / Banana
Φράουλα / Strawberry
Κροκάν ξηρών καρπών / Croquet mixed nuts
Σιρόπι (σοκολάτα, φράουλα, καραμέλα, βύσσινο)
Syrup (chocolate, strawberry, caramel, sour cherry)

2,50€
1,10€
1,10€
0,80€
0,90€
0,80€
0,80€
0,90€
0,80€
0,50€

Πίτσα /Pizza
Μαργαρίτα με τυρί, σάλτσα ντομάτας
και φρέσκα φύλλα βασιλικού
Margherita with cheese, tomato sauce and fresh basil

8,00€

Barbeque με τυρί, κοτόπουλο, κρεμμύδι και πολύχρωμες
πιπεριές.
Barbeque with cheese, chicken, onion, and peppers

8,50€

Μεσογειακή με τυρί, κρεμμύδι, ελιές, μανιτάρια, φέτα
πράσινη πιπεριά και σάλτσα ντομάτας
Mediterranean with cheese, onion, olives, mushrooms,
feta cheese, green peppers and tomato sauce

9,00€

Καφέ / Coffees
Φραπέ / Frappe

3,50€

Φραπέ με παγωτό / Frappe with ice cream

4,50€

Νες καφέ / Nescafe

3,50€

Εσπρέσο / Espresso
(stretto, lungo, macchiato)

2,90€

Εσπρέσο κορέτο / Espresso coretto

3,90€

Εσπρέσο διπλό / Espresso double

3,70€

Εσπρέσο φρέντο / Espresso freddo

3,70€

Εσπρέσο φρέντο διπλό / Espresso freddo double

4,60€

Καπουτσίνο / Cappuccino

3,70€

Καπουτσίνο διπλό / Cappuccino double

4,80€

Καπουτσίνο φρέντο / Cappuccino freddo

3,80€

Καπουτσίνο φρέντο διπλό / Cappuccino freddo double

4,80€

Καπουτσίνο λάτε / Cappuccino latte

3,70€

Μοκατσίνο (ζεστό ή κρύο) / Mochaccino (hot or cold)

4,70€

Ελληνικός καφές μονός / Greek coffee single

2,60€

Ελληνικός καφές διπλός / Greek coffee double

3,30€

Καφές φίλτρου (ζεστός ή κρύος)
Filter coffee (hot or cold)

3,70€

Ιρλανδέζικος καφές / Irish coffee

4,90€

Extra Αλκοόλ / extra alcohol

1,00€

Extra Παγωτό / extra ice cream

1,00€

Extra σαντιγύ, σιρόπι / extra whipped cream, syrup

0,50€

Σπιτικά αναψυκτικά / Homemade drinks
Από φρεσκοστυμμένα φρούτα με ζάχαρη ή στέβια
Βυσσινάδα (με ζάχαρη)
Sour cherry (with sugar)

4,00€

Λεμονάδα με τζίντζερ (με στέβια)
Lemonade with ginger (with stevia)

4,00€

Φρούτα του δάσους (με στέβια)
Mixed berries (with stevia)

4,00€

Πράσινο τσάι με ρόδι (με στέβια)
Green tea with pomegranate (with stevia)

4,00€

Τσάϊ / Tea
Arizona 500ml, πράσινο τσάι με μέλι, ρόδι, ροδάκινο
φράουλα-λεμόνι
Green tea with honey, pomegranate, peach,
strawberry-lemon

4,80€

Ζεστό τσάι
γεύσεις: πράσινο, λεμόνι, μέντα, πορτοκάλι, γιασεμί,
περγαμόντο, μαύρο τσάι, βανίλια, φράουλα, ροδάκινο,
φρούτα του δάσους, καραμέλα, χαμομήλι

3,10€

Hot tea
flavors: green, lemon, mint, orange, jasmine,
black tea, vanilla, strawberry, peach, earl grey
forest fruits, caramel, chamomile

3,10€

Κρύο τσάι (ροδάκινο με στέβια, λεμόνι με στέβια,
πράσινο χωρίς ζάχαρη)
Ice tea (peach with stevia, lemon with stevia,
green tea without sugar)

3,40€

Φυσικοί χυμοί / Fresh juices
Πορτοκάλι / Orange

4,50€

Μπανάνα / Banana

4,70€

Ανανάς / Pineapple

4,70€

Φράουλα / Strawberry

4,70€

Μήλο / Apple

4,70€

Πορτοκάλι, καρότο, τζίντζερ
Orange, carrot, ginger

5,30€

Πορτοκάλι, μήλο, καρότο
Orange, apple, carrot

5,30€

Ανάμεικτος χυμός (μήλο, αχλάδι, φράουλα, μπανάνα)
Fruit cocktail (apple, pear, strawberry, banana)

5,30€

Παγωμένα ροφήματα / Frozen beverages
Φρεντίτο κλασικό / Freddito classic

4,50€

Φρεντίτο βανίλια (με τριμμένο μπισκότο oreo)
Freddito vanilla (with trimmed oreo biscuit)

4,50€

Μίλκσέικ / Milkshake
γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα,
στρατσιατέλα, μπισκότο, καϊμάκι, καραμέλα
flavors: vanilla, chocolate, strawberry,
stratciatella, banana, cookies, kaimaki, caramel

5,60€

Γρανίτα / Sorbet
γεύσεις: φράουλα, λεμόνι

5,00€

Ζεστά-Κρύα ροφήματα / Hot-Cold beverages
Σοκολάτα / Chocolate

4,40€

Tanzania μαύρη σοκολάτα / Black Tanzanian chocolate
(ζεστή μόνο / hot only)

4,50€

Λευκή σοκολάτα / White chocolate

4,40€

Μπανάνα Μουν
(σοκολάτα, σιρόπι μπανάνα, σαντιγύ)
Banana Moon
(chocolate, banana syrup, whipped cream)

4,70€

Τσιζ κέϊκ
(λευκή σοκολάτα, σιρόπι φράουλα, μπισκότο,
σαντιγύ και φρέσκες φράουλες)
Cheesecake
(white chocolate, strawberry syrup, biscuit,
whipped cream and fresh strawberries)

4,70€

Τιραμισού
(λευκή σοκολάτα, καφές, σαβαγιάρ, σαντιγύ)
Tiramisu
(white chocolate, coffee, savoyard, whipped cream)

4,70€

Λέμον Πάϊ
(λευκή σοκολάτα, κρέμα λεμονιού, σαντιγύ)
Lemon Pie
(white chocolate, lemon curd, whipped cream)

4,70€

Κάραμελ Καπουτσίνο
(παγωμένος καφές αράμπικα με σιρόπι καραμέλας
και βανίλιας, γάλα)
Caramel Cappuccino
(iced Arabica coffee with caramel, vanilla syrup and milk)

4,70€

Cranberry Chocolate
Λευκή σοκολάτα με άρωμα κράνμπερι / White chocolate
With cranberry aroma (ζεστή μόνο / hot only)

4,50€

Strawberry Chocolate
Σκούρα σοκολάτα με άρωμα φράουλας / chocolate with
strawberry aroma (ζεστή μόνο / hot only)

4,50€

Spicy Chocolate
Σκούρα σοκολάτα με κανέλα, μοσχοκάρυδο,
γαρύφαλλο και ελαφρώς πικάντικη επίγευση, χάρη στο
τζίντζερ και στο τσίλι
Spicy chocolate with cinnamon, nutmeg, cloves and
slightly spicy aftertaste thanks to ginger and chili
(ζεστή μόνο / hot only)

4,50€

Mastic Chocolate
Λευκή σοκολάτα με ξεχωριστή γεύση μαστίχας
Mastic white chocolate with unique flavor
(ζεστή μόνο / hot only)

4,50€

Αναψυκτικά / Soft drinks
Αναψυκτικά 250 ml
Coca cola, coca cola light, coca cola zero, coca cola
stevia, sprite, soda, tonic, fanta πορτοκάλι με ανθρακικό,
fanta πορτοκάλι χωρίς ανθρακικό, fanta λεμόνι
Soft drinks 250 ml
Coca cola, coca cola light, coca cola zero, coca cola stevia,
sprite, soda, tonic, fanta orange, fanta lemon, fanta blue

3,00€

Red bull 250 ml

5,00€

Red bull light 250 ml

5,00€

Badoit sparkling water 330ml

3,50€

Αύρα εμφιαλωμένο νερό 1 λτ.
Avra bottled still water 1lt.

1,50€

Amita
γεύσεις: πορτοκάλι, motion, μήλο, ροδάκινο,
μπανάνα, ανανάς, φράουλα, βύσσινο, λεμόνι
flavors: orange, motion, apple, peach, banana,
pineapple, strawberry, sour cherry, lemon

3,00€

Γλυκά / Dessert
Μιλφέιγ Cartone με παγωτό βανίλια, κρέμα, κροκάν
ξηρών καρπών και πραλίνα φουντουκιού.
Millefeuille Cartone with vanilla ice cream, croquet nut
and hazelnut pralline

6,50€

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Chocolate souffle served with vanilla ice cream

6,50€

Τσιζκέικ με αγριοκέρασο
Cheesecake with wild cherry

6,00€

Καρυδόπιτα με παγωτό καϊμάκι
Pecan pie with kaimaki ice cream

6,00€

Μπανόφι (μπανάνα, καραμέλα, μπισκότο, σοκολάτα, σαντιγύ)
Banofee (banana, caramel, cookies, Chocolate, whipped cream)

6,50€

Τάρτα μήλου με παγωτό καραμέλα (κανέλα, καρύδια)
Apple pie with caramel ice cream (cinammon, walnuts)

6,50€

Φρουτοσαλάτα εποχής (ατομική)
Seasonal fruit salad (1 person)

4,50€

Παγωτό (μπάλα)
γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα, στρατσιατέλα,
μπισκότο, καϊμάκι, καραμέλα, σορμπέ λεμόνι, σορμπέ φράουλα
Ice cream (scoop)
flavors: vanilla, chocolate, strawberry, stratciatella, banana,
cookies, kaimaki, caramel, sorbet lemon, sorbet strawberry

2,00€

Inspiration Cocktails
Gold Daiquiri
blend rum, lime, honey, passion fruit

9,50€

Jungle
tequila, cinnamon, passion, gingerbeer, lime

9,50€

Rasberry Fever
vodka, cinnamon, passion, gingerbread, lime

9,50€

Survivor
gin, coconut, lemon, jasmine, soda

9,50€

PornStar
vodka, passion fruit

9,50€

Watermelon Paradise
vodka, watermelon liqueur, lime, sugar

9,50€

Greek Summer
moscato d’ asti, apricot liqueur, grapes, honey

9,50€

Cartone Cocktails by Gio
Don Amor
white rum, white curacao, passion fruit, orgeat,
grape fruit

10,00€

Bubble Fling
vodka, maraschino, bubble gum, strawberry, lime,
cocoa bitter

10,00€

Japanda
rum, litci, pineapple, coconut, cocoa bitter

10,00€

Grape-Rita
white tequila, grapefruit, lime, triple sec, sugar beet,
orange bitter

10,00€

Gio-Green
gin, cucumber, lime, green apple, tonic, juniper bitter

10,00€

Summer Fire
vodka, ginger, lime, gingerbread, melon, classic bitter

10,00€

Zombie
white rum, black rum, cinnamon, orgeat, lemon, lime,
angostura

10,00€

Sparkling Wine Cocktails
Kir prosecco, crème de cassis

8,50€

Mimosa prosecco, orange juice

8,50€

Rossini prosecco, strawberry

8,50€

Classic Cocktails
Mojito rum, mint, sugar, lime, soda
Classic / Mastiha / Coconut / Strawberry
Green apple / Passion fruit / Mango / Melon / Pineapple

9,50€

Virgin Mojito
Sprite, mint, sugar, lime, soda

5,00€

Caipirinha cachaca, lime, sugar
Classic / Mastiha / Coconut / Strawberry
Green apple / Passion fruit / Mango / Melon / Pineapple

9,50€

Caipiroska vodka, lime, sugar
9,50€
Classic / Mastiha / Coconut / Strawberry
Green apple / Passion fruit / Mango / Melon / Pineapple / Ursus
Daiquiri white rum, triple sec, lemon juice
Lemon / Classic / Mastiha / Coconut / Strawberry
Green apple / Passion fruit / Mango / Melon / Pineapple

9,50€

Apple Martini
vodka, apple sourz, lemon juice, fresh apple

9,50€

Cosmopolitan
vodka, triple sec, cranberry juice

9,50€

Bloody Mary
vodka, tomato juice, lemon juice, tobacco,
worcester sauce, salt & pepper

9,50€

Margarita
tequila blanco, triple sec, lemon juice, fresh lime juice

9,50€

Dry Martini vodka or gin, dry vermouth

9,50€

Mai Tai white rum, lime, triple sec, orgeat

9,50€

Pina Colada
rum, malibu, coco cream, pineapple juice

9,50€

Cuba Libre
white rum, lime, sugar, coca cola

9,50€

Old Fashioned
bourbon, angostura bitters, sugar

9,50€

Long Island Iced Tea
9,50€
white rum, vodka, gin, tequila, triple sec, lemon juice, coca cola
Negroni gin, campari, vermouth

9,50€

Ποτά / Drinks
Ποτό απλό
Regular drink

7,50€

Φιάλη απλή
Regular bottle

80,00€

Ποτό σπέσιαλ
Special drink

9,50€

Φιάλη σπέσιαλ
Special bottle

100,00€

Ποτό Premium
Premium drink

12,00€

Φιάλη Premium
Premium bottle

130,00€

Metaxa 3*

5,00€

Metaxa 5*

6,00€

Metaxa 7*

7,50€

Ποτήρι κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο, σαγκρία)
Glass of wine (white, rose, red, sangria)

4,50€

Moscato d’ Asti ποτήρι
Glass of Moscato d’ Asti

5,80€

Prosecco ποτήρι
Glass of Prosecco

6,00€

Λεμοντσέλο σφηνάκι / ποτό
Limoncello shot / drink

3,00€ / 5,00€

Μαστίχα σφηνάκι / ποτό
Mastiha shot / drink

3,00€ / 6,00€

Ούζο ποτήρι
Glass of Ouzo

3,50€

Τσίπουρο ποτήρι
Glass of Τsipouro

3,50€

Υποβρύχιο

4,00€

Σφηνάκι / Σφηνάκι Premium
Shot / Premium Shot

3,00€ / 4,00€

Bianco Nero white 200ml

7,00€

Bianco Nero rose 200ml

7,00€

Asti Martini 200ml

14,00€

Moet 200ml

19,90€

Μπύρες / Beer
Μπύρα ποτήρι Heineken 300 ml
Draft Heineken 300ml

4,00€

Μπύρα ποτήρι Alfa Weiss 300 ml
Draft Alfa Weiss 300ml

4,50€

Amstel Radler 330ml

4,50€

Amstel Bock 330ml

5,50€

Amstel Free 330ml

4,00€

Bios 5 330ml

4,50€

Alfa 330ml

4,00€

Heineken light 330ml

4,00€

Sol 330ml

5,50€

Erdinger 330ml

5,50€

Mc Farland 330ml

6,00€

Desperados 330ml

5,50€

StrongBow 330ml (μηλίτης / cider)
Gold Apple / Red Berries

4,00€

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)
Στις σαλάτες μας χρησιμοποίουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο άριστης
ποιότητας. Όλα τα είδη με την ένδειξη (*) είναι κατεψυγμένα.
We use extra virgin olive oil in our salads and fine quality sunflower oil in all fried dishes
The (*) indicates frozen food items
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και Δημοτικός Φόρος (0,5%)
All prices include VAT and 0.5% municipal tax
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Κ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ
Person in charge in case of market inspection: K. KOUTSAFTIS

Ορεκτικά / Appetisers
Μαστέλο σχάρας με κρέμα μαστίχας, φυστίκι Αιγίνης
7,50€
και γλυκό πορτοκάλι
Grilled Mastelo cheese with mastiha cream, pistachio and orange
Μανιτάρια σωτέ με σκόρδο και προσούτο
Sauted mushrooms with garlic and prosciutto

6,80€

Πικάντικες φτερούγες κοτόπουλο με τζίντζερ
και σκόρδο
Chicken wings with ginger and garlic

6,50€

Μπρουσκέτες λαχανικών με χαλούμι
και κρέμα βαλσάμικου
Bruchetta with sauteed vegetables, haloumi
and balsamic creme

5,70€

Μπρουσκέτες με αρωματισμένο βούτυρο, ντομάτα
και παρμεζάνα
Bruchetta with garlic, butter, tomato and parmesan

5,70€

Tacos με φιλέτο κοτόπουλο, παρμεζάνα, καλαμπόκι,
κόκκινα φασόλια, πιπεριά και σάλτσα ντομάτας
Tacos with chicken fillet, parmesan, corn,
Beans, peppers and tomato sause

7,60€

Spring rolls λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα
Spring rolls with vegetables and sweet and sour sauce

6,00€

Baby σωτέ πατάτες με βούτυρο και σκόρδο
Baby sauteed potatoes with garlic and butter

4,50€

Φρέσκες τηγανητές πατάτες
Fresh fried potatoes

3,50€

Ψωμί / bread

1,50€

Πίτσα / Pizza
Μαργαρίτα με τυρί, σάλτσα ντομάτας
και φρέσκα φύλλα βασιλικού
Margherita with cheese, tomato sauce and fresh basil

8,00€

Barbeque με τυρί, κοτόπουλο, κρεμμύδι και πολύχρωμες
πιπεριές
Barbeque with cheese, chicken, onion and peppers

8,50€

Μεσογειακή με τυρί, ελιές, κρεμμύδι, μανιτάρια, φέτα
πράσινη πιπεριά και σάλτσα ντομάτας
Mediterranean with cheese, olives, onion, mushrooms,
feta cheese, peppers and tomato sauce

9,00€

Σαλάτες / Salads
Cartone με τρυφερά φύλλα σπανάκι, ρόκα,αχλάδι,
αμύγδαλο, ρόδι, flakes παρμεζάνας, προσούτο
και dressing βαλσάμικο
Cartone salad with tender spinach leaves, almond,
rocket, pear, parmesan flakes, prosciutto
and balsamic vinaigrette

9,80€

Φρέσκια μοτσαρέλα με πολύχρωμα ντοματίνια
και φύλλα ρόκας
Fresh mozzarella salad with cherry tomatoes and
rocket leaves

9,50€

Σολομός* καπνιστός με πράσινη σαλάτα, αβοκάντο,
φρέσκο κρεμμυδάκι, κάπαρη, flakes αγγουριού
και dressing μουστάρδας
Smoked salmon* with green salad, avocado, spring onion,
caper, cucumber flakes and mustard dressing

11,50€

Σαλάτα με φιλέτο μοσχάρι, σπανάκι, ρόκα,
λιαστή ντομάτα, γραβιέρα και dressing μουστάρδας
Salad with beef fillet, spinach, rocket, sun-dried tomato,
gruyere cheese and mustard vinaigrette

10,80€

Σαλάτα χαλούμι, με cranberries, αποξηραμένα σύκα,
goji berries και dressing φράουλας
Salad grilled haloumi cheese with cranberries, dried figs,
goji berries and strawberry dressing

9,80€

Σαλάτα του Καίσαρα με τραγανό φιλέτο κοτόπουλο
μπέικον, καλαμπόκι, κρουτόν και flakes παρμεζάνας
Caesar’s salad with chicken, crunchy bacon, corn,
croutons and parmesan flakes

7,80€

Χωριάτικη σαλάτα
Greek salad

6,40€

Ρόκα Σπανάκι με καπνιστό τυρί, ψητά μανιτάρια
και dressing μουστάρδας
Rocket-spinach with smoked cheese, grilled mushroorms
and mustard dressing

7,60€

Κριθαροκούλουρα με φρέσκια ντομάτα, φέτα, ελιές,
και κάπαρη
Barley with fresh tomato, feta cheese, olives,
and caper

6,00€

Σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο, ανάμεικτη πράσινη σαλάτα
flakes καρότου και dressing πορτοκαλιού
Salad with chicken fillet, mixed green salad, carrot flakes
and orange dressing

9,50€

Ζυμαρικά / Pasta
Ταλιατέλες με φρέσκο σολομό, ντοματίνια,
τυρί κρέμα και σκόρδο
Taliateles with fresh salmon, cherry tomatoes,
cream cheese and garlic

8,80€

Λιγκουίνι με κοτόπουλο σε σάλτσα μουστάρδας
Linguini with chicken in mustard sauce

7,50€

Πέννες φέτα με ελιές, ντομάτα
και φρέσκο κρεμμυδάκι
Penne feta cheese with olives, tomato
and spring onion

7,20€

Σπαγγέτι καρμπονάρα με χοιρινή πανσέτα
και φρέσκα μανιτάρια
Spaghetti carbonara with pork flank and fresh mushrooms

7,50€

Λιγκουίνι με πέστο από πιπεριά φλωρίνης
Linguini with florine pepper pesto

6,90€

Ταλιατέλες με χωριάτικο λουκάνικο, ντομάτα,
κρεμμύδι και πιπεριές (ελαφρώς καυτερό)
Taliateles with rustic sausage, tomato, onions
and peppers (slightly spicy)

6,70€

Πέννες με ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό
Penne with tomato, mozzarella and basil

6,30€

Πέννες με καπνιστό σολομό*, σβησμένες με βότκα
Penne with smoked salmon* scented with vodka

8,90€

Σπαγγέτι με γαρίδες* σβησμένες με ούζο
Spaghetti shrimps* scented with ouzo

14,20€

Ριζότο / Risotto
Ριζότο κοτόπουλο με κρόκο Κοζάνης
και κρέμα παρμεζάνας
Chicken risotto with saffran and parmesan cream

8,50€

Ριζότο με φρέσκα μανιτάρια και λάδι μαύρης τρούφας
Fresh mushroom risotto with black truffle oil

7,60€

Ριζότο με γαρίδες*, φρέσκο κρεμμυδάκι και σκόρδο
Shrimps* risotto with spring onion and garlic

14,20€

Κρεατικά / Meat
Μαριναρισμένα φιλετάκια κοτόπουλο σχάρας
Συνοδεύονται από πράσινη σαλάτα.
Marinated grilled chicken fillet served with green salad

9,50€

Σουβλάκι μοσχαρίσιο με ψητή ντομάτα.
Σερβίρεται με φρέσκες τηγανητές πατάτες.
Beef souvlaki with grilled tomato.
Served with fresh fried potatoes

14,00€

Εσκαλόπ μοσχάρι με σάλτσα λεμονιού, κάπαρη
και ρίγανη
Escalope beef with lemon sauce, caper and oregano

13,80€

Μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας με ψητά λαχανικά
Grilled beef fillet with grilled vegetables

19,50€

Μπιφτεκάκια μοσχάρι με ψητή ντομάτα
Σερβίρονται με φρέσκες τηγανητές πατάτες.
Beef burgers with grilled tomato
Served with fresh fried potatoes

9,50€

Μπιφτεκάκια κοτόπουλο με σάλτσα γιαουρτιού
και πράσινη σαλάτα
Chicken burgers with yogurt sauce
and green salad

9,00€

Μοσχαρίσια φιλετάκια με πιπεράτη σάλτσα
Beef fillets with pepper sause
Ποικιλία κρεατικών (για 2 ή 4 άτομα)
Φιλέτο μοσχάρι, φιλέτο κοτόπουλο,
χωριάτικο λουκάνικο, μπιφτέκι μοσχάρι,
μπιφτέκι κοτόπουλο, συκώτι
Mix Grill (for 2 or 4 persons)
Beef fillet, chicken fillet, beef burger,
chicken burger, rustic sausage, liver.

Προτεινόμενες γαρνιτούρες
Ρύζι, πατάτες τηγανητές, ψητά λαχανικά
(Έως 2 επιλογές)

14,30€
15,00€ /28,00€

Cartone Special
Κοτόπουλο φιλέτο με κρέμα μαστίχας και φυστίκι Αιγίνης
Chicken fillet with pistachio in mastiha sauce

11,80€

Κοτόπουλο φιλέτο με χαλούμι σε σάλτσα σύκου
Chicken fillet with haloumi cheese in fig sauce

12,50€

Κριθαρότο λαχανικών με φιλέτο μοσχάρι
Vegetables rissoni with beef fillet

12,70€

Συκώτι μόσχου με σάλτσα λεμονιού και σκόρδο
Beef liver with lemon sauce and garlic

9,80€

Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα μουστάρδας.
Σερβίρεται με baby σκορδάτες πατάτες.
Pork fillets with mustard sauce.
Served with garled baby potatoes.

8,80€

Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα μανιταριών και κόκκινη
γλυκιά πιπεριά.
Pork fillets with mushroom sauce and red sweet pepper

8,50€

Κριθαρότο με κατίκι Δομοκού και προσούτο
Rissoni with katiki cheese and prosciutto

7,80€

Θαλασσινά / Sea Food
Γαρίδες* σχάρας με ψητά λαχανικά
Grilled shrimps* with grilled vegetables

16,80€

Γαρίδες* σωτέ με ούζο και λαϊμ
Sauteed shrimps* with ouzo and lime

16,80€

Σολομός σχάρας με βραστά λαχανικά
Grilled salmon with boiled vegetables

16,50€

Φιλέτο σολομού με κρούστα μυρωδικών
και σωτέ λαχανικά
Salmon fillet with herbals crust and sauted vegetables

17,20€

Γλυκά /Dessert
Μιλφέιγ Cartone με παγωτό βανίλια, κρέμα, κροκάν
ξηρών καρπών και πραλίνα φουντουκιού.
Millefeuille Cartone with vanilla ice cream, croquet nut
and hazelnut pralline

6,50€

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Chocolate souffle served with vanilla ice cream

6,50€

Τσιζκέικ με αγριοκέρασο
Cheesecake with wild cherry

6,00€

Καρυδόπιτα με παγωτό καϊμάκι
Pecan pie with kaimaki ice cream

6,00€

Μπανόφι (μπανάνα, καραμέλα, μπισκότο,
σοκολάτα, σαντιγύ)
Banofee (banana, caramel, cookies,chocolate, whipped cream)

6,50€

Τάρτα μήλου με παγωτό καραμέλα (κανέλα, καρύδια)
Apple pie with caramel ice cream (cinammon, walnuts)

6,50€

Φρουτοσαλάτα εποχής (ατομική)
Seasonal fruit salad (1 person)

4,50€

Παγωτό (μπάλα)
2,00€
γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα,
στρατσιατέλα, μπισκότο, καϊμάκι, καραμέλα,
σορμπέ λεμόνι, σορμπέ φράουλα,
Ice cream (scoop)
flavors: vanilla, chocolate, strawberry,stratciatella, banana, cookies,
kaimaki, caramel, sorbet lemon, sorbet strawberry

Αφρώδεις και Επιδόρποιοι οίνοι
/ Sparkling & Dessert Wine
Prosecco 750ml
Ποτήρι / glass

26,50€
6,00€

Moscato d’ Asti 750ml
Ποτήρι / glass

26,00€
5,80€

Bianco Nero white 200ml

7,00€

Bianco Nero rose 200ml

7,00€

Asti Martini 200ml

14,00€

Samos Vin Doux / Σάμος Vin Doux 750ml
Ποτήρι / glass

22,00€
6,00€

Moet 200ml

19,90€

Σαμπάνιες / Champagne
Moet 750ml

150,00€

Moet 200ml

19,90€

Veuve Cliquot 750ml

120,00€

Dom Perignon 750ml

200,00€

Ροζέ Κρασιά / Roze Wine
Νεμέα Δρυόπη (Κτήμα Τσελέπου) 750ml
Αγιωργίτικο
Nemea Driopi (Agiorgitiko)

20,50€

Κανένας - Οινοποιία Τσάνταλη 750ml
Syrah, Μαυρούδι
Kanenas - Tsantali Winery (Syrah, Mavroudi)

21,50€

Pixie - Αμπελώνε Μάρκου 750ml
Ημίξηρος Οίνος 70% Αγιωργίτικο, 30% Moscato

19,50€

Λευκά Κρασιά / White Wine
4 Λίμνες - Κτήμα κυρ Γιάννη 750ml
Chardonnay, Gewurztraminer
Tesseris Limnes (Chardonnay, Gewurztraminer)

27,50€

Πλαγίως - Κτήμα Βίβλια Χώρα 750 ml
Plagios, Vivlia Chora

34,50€

Σαντορίνη Σιγάλα - Κτήμα Σιγάλα 750ml
Ασύρτικο
Santorini Sigala (Assyrtiko)

25,00€

Άδολη Γης - Κτήμα Αντωνόπουλου 750ml
Chardonnay, Ροδίτης
Adoli Gis (Chardonnay, Roditis)

21,50€

Βίβλια Χώρα - Κτήμα Βίβλια Χώρα 750ml
Ασύρτικο, Sauvignon blanc
Vivlia Chora (Assyrtiko, Sauvignon Blanc)

28,50€

Μαγικό Βουνό - Nico Lazaridi 750ml
Sauvignon blanc
Magic Mountain (Sauvignon Blanc)

38,00€

Πέτρινες Πλαγιές - Κτήμα Παλυβού 750ml
Chardonnay, Μαλαγουζιά
Petrines Plagies (Chardonnay, Malagouzia)

22,00€

Γεροβασιλείου - Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml
Μαλαγουζιά, Ασύρτικο
Gerovasiliou (Malagouzia, Assyrtiko)

27,50€

Ακρες - Κτήμα Σκούρα 750ml
Μοσχοφίλερο, Akres (Mosxofilero)

19,50€

Σαμαρόπετρα -Κτήμα κυρ Γιάννη 750ml
Ροδίτης, Sauvignon Blanc
Samaropetra (Roditis, Sauvignon Blanc)

21,00€

Σαββατιανό - Αμπελώνες Μάρκου 750ml
Λευκός Ξηρός Οίνος 100%

19,50€

Pinot Grizio - Ιταλία 750 ml

17,50€

Κόκκινα Κρασιά / Red Wine
Φλέβα - Κτήμα Σκούρας 750ml
Syrah, Αγιωργίτικο
Fleva (Syrah, Agiorgitiko)

26,00€

Cavalieri - Nico Lazaridi 750ml
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sagniovese

36,00€

Μέγας Οίνος - Κτήμα Σκούρας 750ml
Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο
Megas Inos (Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko)

40,00€

Μαγικό Βουνό - Nico Lazaridi 750ml
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Magic Mountain (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon)

54,00€

Κανένας - Οινοποιία Τσάνταλη 750ml
Syrah, Μαυρούδι
Kanenas - Tsantali Winery (Syrah, Mavroudi)

25,00€

Κτήμα Αβαντίς - Κτήμα Αβαντίς 750 ml
Grenache Rouge, Syrah, Mourverde
Ktima Avantis (Grenache Rouge, Syrah, Mourverde)

20,50€

Ροδαυγή - Αμπελώνες Μάρκου 750 ml
Οίνος Ερυθρός Ξηρός, 50% Merlot,
50% Cabernet Sauvignon

17,50€

Αναψυκτικά / Soft drinks
Αναψυκτικά 250 ml
Coca cola, coca cola light, coca cola zero,
coca cola stevia, sprite, soda, tonic,
fanta πορτοκάλι με ανθρακικό,
fanta πορτοκάλι χωρίς ανθρακικό, fanta λεμόνι
Soft drinks 250 ml
Coca cola, coca cola light, coca cola zero,
coca cola stevia, sprite, soda, tonic, fanta orange,
fanta lemon, fanta blue

3,00€

Red bull 250 ml

5,00€

Red bull light 250 ml

5,00€

Badoit sparkling water 330ml

3,50€

Αύρα εμφιαλωμένο νερό 1λτ.
Avra bottled still water 1lt.

1,50€

Ποτά / Drinks
Ποτό απλό / Regular drink

7,50€

Φιάλη απλή / Regular bottle

80,00€

Ποτό σπέσιαλ / Special drink

9,50€

Φιάλη σπέσιαλ / Special bottle

100,00€

Ποτό Premium / Premium drink

12,00€

Φιάλη Premium / Premium bottle

130,00€

Metaxa 3*

5,00€

Metaxa 5*

6,00€

Metaxa 7*

7,50€

Ποτήρι κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο, σαγκρία)
Glass of wine (white, rose, red, sangria)

4,50€

Moscato d’ Asti ποτήρι
Glass of Moscato d’ Asti

5,80€

Prosecco ποτήρι
Glass of Prosecco

6,00€

Λεμοντσέλο σφηνάκι / ποτό
Limoncello shot / drink

3,00€ / 5,00€

Μαστίχα σφηνάκι / ποτό
Mastiha shot / drink

3,00€ / 6,00€

Ούζο ποτήρι / Glass of Ouzo

3,50€

Τσίπουρο ποτήρι / Glass of Τsipouro

3,50€

Υποβρύχιο

4,00€

Σφηνάκι / Σφηνάκι Premium
Shot / Premium Shot

3,00€ /4,00€

Bianco Nero white 200ml

7,00€

Bianco Nero rose 200ml

7,00€

Asti Martini 200ml

14,00€

Moet 200ml

19,90€

Μπύρες / Beer
Μπύρα ποτήρι Heineken 300ml
Draft Heineken 300ml

4,00€

Μπύρα ποτήρι Alfa Weiss 300ml
Draft Alfa Weiss 300ml

4,50€

Desperados 330ml

5,50€

Mc Farland 330ml

6,00€

Sol 330ml

5,50€

Amstel Radler 330ml

4,50€

Amstel Bock 330ml

5,50€

Bios 5 330ml

4,50€

Alfa 330ml

4,00€

Erdinger 330ml

5,50€

Amstel Free 330ml

4,00€

Heineken light 330ml

4,00€

Strongbow 330ml (μηλίτης / cider)
Gold Apple / Red Berries

4,00€

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED
(RECEIPT-INVOICE)
Στις σαλάτες μας χρησιμοποίουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο άριστης
ποιότητας. Όλα τα είδη με την ένδειξη (*) είναι κατεψυγμένα
We use extra virgin olive oil in our salads and fine quality sunflower oil in all fried dishes
The (*) indicates frozen food items
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και Δημοτικός Φόρος (0,5%)
All prices include VAT and 0.5% municipal tax
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Κ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ
Person in charge in case of market inspection: K. KOUTSAFTIS

