
Ψαρόσουπα ............................................................ 9.80 €
Παρασκευασµένη µε σφυρίδα ή ροφό και πετρόψαρα
Γαριδόσουπα ........................................................... 9.80 €
Παρασκευασµένη µε γάµπαρη 
και ζωµό θαλασσινών, συνοδεύεται από κρουτόν

ΣΟΥΠΕΣγιαλός
SEA FOOD

Ταραµοσαλάτα ........................................................ 6.00 €
Λευκός ταραµάς, ψωµί, κρεµµύδι, 
χυµός λεµονιού και ηλιέλαιο
Μελιτζανοσαλάτα.................................................... 6.50 €
Καπνιστή µελιτζάνα. 
Η αυθεντική Πολίτικη συνταγή χωρίς µαγιονέζα.
Σκορδαλιά ............................................................... 4.50 €
Από πατάτα, σκόρδο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Φάβα Σαντορίνης ................................................... 7.00 €
µε καραµελωµένο κρεµµύδι και κάπαρη
Γαύρος µαρινάτος................................................... 6.00 €
Φιλιταρισµένος γαύρος, µαριναρισµένος
σε ξύδι µε ηλιέλαιο, πιπεριές και µαϊντανό
Τζατζίκι .................................................................... 4.50 €
Φρεσκοφτιαγµένο σπιτικό τζατζίκι
Γαρίδες* Μαρινάτες ................................................ 7.00 €
Γαρίδες µαριναρισµένες σε ξύδι 
µε καρότο και ελαφρώς πικάντικη πιπεριά
Καρπάτσιο Λαυράκι ............................................. 12.00 €
Φιλέτο λαυράκι µε έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο, λεµόνι, κάπαρη και σχοινόπρασο
Ταρτάρ Σολoµού ................................................... 12.00 €
Ψιλοκοµµένος Σολoµός µε µπρικ 
µέσα σε σως σόγιας και wasabi
Πύργος  Χταποδιού*............................................. 12.00 €
Ένας  «πύργος» πατατατοσαλάτας
και βραστού χταποδιού µε σάλτσα από το ζωµό του
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Χταπόδι βραστό .................................................... 14.00 €
ξυδάτο µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Τηγανιτά ψαράκια ................................................... 8.00 €
Τηγανιτός φιλεταρισµένος γαύρος ή αθερίνα

Τηγανιτή γαριδούλα* .............................................. 8.00 €
Μικρές γαρίδες χωρίς κεφάλι,
συνοδευόµενες µε σως κοκτέιλ

Σαρδέλες σχάρας ................................................... 8.50 €
Φιλεταρισµένες στα κάρβουνα µε σως ελαιόλαδου,
 λεµονιού και µουστάρδας και ανθό αλατιού

Μοσχοχτάποδο κρασάτο........................................ 8.00 €
Μικροί µοσχοί µαγειρεµένοι σε κόκκινο κρασί 
στον ελαφρύ ζωµό τους µε φρυγανισµένο ψωµί

Καλαµαράκια* τηγανιτά ......................................... 9.80 €
Τηγανισµένα ελαφρά σε ηλιέλαιο και ελαιόλαδο

Φέτα τηγανητή ........................................................ 7.00 €
Τηγανητή φέτα µε αλεύρι γαρνιρισµένη
µε γλυκό τριαντάφυλλο και φυστίκι Αιγίνης

Ψητά λαχανικά........................................................ 7.50 €
Μελιτζάνα, κολοκυθάκια, πιπεριές, µανιτάρια  πλευρώτους 
µε σως ελαιόλαδου και ξύδι µπαλσάµικο

Τηγανητές πατάτες.................................................. 4.00 €
Φρεσκοκοµένες τηγανητές πατάτες 
σε ηλιέλαιο και ελαιόλαδο

Καλαµάρι* γεµιστό ............................................... 12.00 €
Γεµιστό µε τυρί, κόκκινη πιπεριά και δυόσµο,
αρτισµένο µε λαδόξυδο και ρίγανη

Γαρίδες* σαγανάκι ................................................ 13.00 €
Γαρίδες µαγειρεµένες µε φρέσκια ντοµάτα,
σκόρδο, φέτα και ούζο

Χαλούµι ψητό.......................................................... 7.00 €
Τυρί χαλούµι ψητό µε ντοµάτα κονφί και πέστο βασιλικού

Ψητό χταπόδι*....................................................... 16.00 €
Λιαστό χταπόδι στα κάρβουνα µε λαδόξυδο, 
ρίγανη και κρίταµο

Καραβιδοουρές*................................................... 16.00 €
Ουρές καραβίδας τηγανητές συνοδευόµενες
µε σως κοκτέιλ ή ψητές µε ντοµατίνια και λαδολέµονο

Κολοκυθοκεφτέδες................................................ 7.50 €
Παραδοσιακοί µε φέτα και µυρωδικά

Τυροκροκέτες ......................................................... 8.00 €
Με µείγµα τριών τυριών

Γαριδοκροκέτες ...................................................... 8.00 €
Με γαριδούλες Καβάλας

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

*

*

Γιαλός ...................................................................... 9.00 €
Πλούσια σαλάτα µε λαχανικά εποχής, 
αρτισµένη µε την δική µας βινεγκρέτ
Θαλασσινή του Καίσαρα ........................................ 9.80 €
Μαρούλι iceberg µε την αυθεντική
Ceaser’s sauce, γαρίδες και καβούρι (σουρίµι)
Του  Ήλιου ............................................................... 9.80 €
Λόλα κόκκινη και άσπρη, ρόκα, καρύδια, 
σταφίδα, τηγανητό χαλούµι µε ντρέσινγκ πορτοκαλιού
Πατατοσαλάτα µε τόνο ........................................... 8.50 €
Πατατοσαλάντα µε τόνο Αλονήσου,  
κάπαρη και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Χωριάτικη σαλάτα .................................................. 8.50 €
Ντοµάτα, αγγούρι, φέτα, κρεµµύδι, 
ελιές, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Σταµναγκάθι ή Αλµύρα.......................................... 7.00 €
Βραστά, σερβίρονται µε έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο, λεµόνι και ανθό αλατιού
Χόρτα εποχής.......................................................... 6.00 €
Σέσκουλα ή βλήτα, σερβίρονται µε έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο, λεµόνι ή ξύδι
Κολοκυθάκια ή Μπρόκολο.................................... 6.00 €
Βραστά µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και λεµόνι
Ανάµεικτα βραστά λαχανικά.................................. 7.50 €
Κολοκυθάκια , µπρόκολο, καρότα, πατάτες

ΣΑΛΑΤΕΣ

*

*

*

*
*

*
*



Καβούρι* ψητό ..................................................... 19.00 €
Στα κάρβουνα µε ελαιόλαδο, λεµόνι και ρίγανη
Χτένια* ψητά.......................................................... 15.00 €
Με σκόρδο και βούτυρο
Χτένια* Γκρατινέ.................................................... 15.00 €
Με παρµεζάνα και µαϊντανό
Μύδια ...................................................................... 8.80 €
Απλά, αχνισµένα ή κρασάτα µε σκόρδο 
και ελαιόλαδο. ∆εν χρησιµοποιούµε αλάτι 
ή αίσθηση αλµύρας, οφείλεται στο θαλασσινό 
νερό που περιέχουν
Μύδια τηγανιτά ..................................................... 11.00 €
Καθαρισµένα µύδια αλευρωµένα,
τηγανίζονται σε ηλιέλαιο και συνοδεύονται 
από ελαφριά σκορδαλιά
Μύδια σαγανάκι.................................................... 11.00 €
Καθαρισµένα µύδια, σωταρισµένα µε σκόρδο 
και καυτερή πιπερίτσα, µαγειρεύονται 
µε φέτα και χυµό λεµονιού, µε αποτέλεσµα 
ένα «λευκό» σαγανάκι.
Κυδώνια Ζωντανά (8 τµχ).................................... 14.00 €
Αχινοσαλάτα ......................................................... 14.00 €
Φρέσκα αυγά αχινού µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και λεµόνι
Στρείδια Γαλλίας (4 τµχ)........................................ 15.00 €

ΟΣΤΡΑΚΑ

∆ιαλέξτε το ψάρι της αρεσκείας σας
(φαγγρί, συναγρίδες, ροφοί, τσιπούρες, λαυράκια κ.ά.) 
και τον τρόπο µαγειρέµατος στη σχάρα, στο τηγάνι, στο 
φούρνο µε κρούστα αλατιού και στο φούρνο µε 
πατάτες, λευκό κρασί και ελιές) 66.00 €/kg 66.00/kg
Μπαρµπούνια ................................................. 64.00 €/kg 
Τσιπούρες ιχθυοτροφείου ................................... 14.00 €
400-600 gr το τεµάχιο
Καλαµάρι ........................................................ 46.00 €/kg
Φρέσκο ελληνικό καλαµάρι
Γαρίδες σχάρας µερίδα/kg ...................... 16.00€/64.00€

ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Τόνος φιλέτο.......................................................... 16.00 €
Φιλέτο τόνου ψητό στα κάρβουνα 
µε σέσκουλα και σως umami
Μπακαλιάρος µε σκορδαλιά ............................... 11.00 €
Φιλέτο µπακαλιάρου, τηγανισµένο µε ελαφρύ κουρκούτι, 
συνοδεύεται µε σκορδαλιά και παντζάρι
Σολοµός σουβλάκι ............................................... 16.00 €
Φιλέτο σολοµού µαριναρισµένο
µε σως σόγιας και mirin, ψηµένο στα κάρβουνα 
και πασπαλισµένο µε καβουρδισµένο σουσάµι
Λαυράκι “Kαρτότσο” ............................................ 19.00 €
Λαυράκι που ψήνεται στο φούρνο περιτυλιγµένο 
σε λαδόκολα µαζί µε φρέσκια ντοµάτα, βασιλικό και θαλασσινά
Φιλέτο Λαυράκι .................................................... 15.00 €
µε σως λεµονιού και βασιλικού

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΠΙΑΤΑ

Μπριζολάκια χοιρινά............................................ 12.00 €
Μπριζολάκια χοιρινά χωρίς κόκκαλο, ψηµένα στα κάρβουνα.
Συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές
Κοτόπουλο µπούτι................................................ 11.00 €
Ξεκοκαλισµένο µπούτι κοτόπουλο, 
µαριναρισµένο ελαφρά, ψηµένο στα κάρβουνα
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές.
Μοσχαρίσια µπριζολάκια Angus........................ 18.00 €
Χωρίς κόκκαλο. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές.
Μουσακάς ............................................................... 8.50 €
Παραδοσιακός µουσακάς σε πήλινο σκεύος

ΚΡΕΑΤΙΚΑ

ΚΑΦΕ∆ΕΣ & ΑΛΛΑ

Εσπρέσσο................................................................ 2.50 €
Καπουτσίνο ............................................................. 3.00 €
Ελληνικός καφές .................................................... 2.50 €
Καφές φίλτρου........................................................ 2.50 €
Εσπρέσσο φρέντο................................................... 3.00 €
Καπουτσίνο φρέντο................................................ 3.30 €
Τσάι .......................................................................... 2.50 €
Χυµός πορτοκάλι .................................................... 3.00 €
Μεταλλικό νερό Ζαγόρι 1 Lt .................................. 2.30 €
Φυσικό ανθρακούχο νερό S. Pelegrino 1 Lt....... 4.70 €
Aναψυκτικά (coca-cola, sprite, fanta) ................. 2.30 €

 Άρτος-Dip(έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ελιές) 1.50 € 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει 
το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιµολόγιο).
Στις τιµές συµπ. ΦΠΑ 13%, 24% και ∆ηµ. Φόρος 0,2%.   

* Vegan Επιλογές 

Λιγκουΐνι θαλασσινών*........................................ 16.00 €
Μια πλούσια µακαρονάδα θαλασσινών 
µε φρέσκια ντοµάτα, γαρίδες, µύδια και χτένια
Λιγκουΐνι γαρίδες*................................................ 14.00 €
Η κλασσική γαριδοµακαρονάδα 
µε τρυφερές γαρίδες και φρέσκια ντοµάτα
Αστακοµακαρονάδα* ........................................... 64.00 €
Για δύο άτοµα
Μακαρονάδα για χορτοφάγους........................... 12.00 €
Με κρέµα πιπεριάς, µελιτζάνα, 
ντοµάτα και µανιτάρια
Ριζότο θαλασσινών*............................................. 16.00 €
Ριζότο φτιαγµένο µε ρύζι arborio,
ζωµό θαλασινών γαρίδες, µύδια και χτένια
Ριζότο σουπιάς*.................................................... 14.00 €
Ριζότο µε ρύζι arborio, ζωµό θαλασσινών 
και µελάνι σουπιάς
Ριζότο για χορτοφάγους ...................................... 12.00 €
Με ρύζι arborio και διάφορα λαχανικά
Μεγάλα τορτελίνι .................................................. 17.00 €
Αστακού, γαρίδας, καβουριού,
σως σαµπάνιας και brick
Πένες µε Σολοµό .................................................. 15.00 €
Pasta πένες µε φρέσκο σολοµό και κρέµα γάλακτος

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

*

*

ΓΛΥΚΑ

Φλαν σοκολάτας µε παγωτό.................................. 7.00 €
Τιραµισού ................................................................ 6.00 €
Μους λεµόνι µε ανανά ........................................... 6.00 €
Εκµέκ καταΐφι......................................................... 6.00 €
Κυδώνι ή µήλο φούρνου µε παγωτό ................... 6.00 €
Πανακότα ................................................................ 5.00 €
Ρεβανί µε παγωτό καϊµάκι .................................... 6.00 €
Παγωτό 2 µπάλες .................................................. 5.00 €
Παγωτό 1 µπάλα..................................................... 2.50 €
Φρούτα εποχής για δύο άτοµα ............................. 6.00 €*

*

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Αβαγιανός  

* Κατεψυγµένο


