


6.70€

6.60€

6.70€

2.90€ / 4.60€

7.60€ / 12.40€

7.90€

7.40€

7.90€

7.40€

7.40€

7.20€

7.50€

7.60€

Yogurt bowl
with crunchy granola,
fresh berries and banana

Yogurt bowl
with thyme honey, nuts
and cinnamon

oatmeal pie
with banana, honey, walnut and myrtle

toast
with emmental cheese and turkey
in white or brown bread

Club sandwiCh (small/big)
on white or brown bread with chicken salad, 
bacon, tomato, lettuce and edam cheese 

tortilla
with chicken, tomato, carrot, corn, lettuce
and philadelphia cream cheese

FoCaCCia
with smoked salmon, avocado, arugula,
cottage cheese and cucumber flakes

english breakFast
with toasted bread, grilled mushrooms,
sausage, bacon, fried eggs and beans
in tomato sauce

living omelette
with mushrooms and smoked turkey 

egg whites
with turkey, tomato and bruschettas with 
cottage cheese

poaChed eggs
on crispy whole wheat bruschetta, wild 
mushrooms, flavored truffle mayonnaise and 
parmesan flakes

sCrambled eggs
on toasted brioche with smoked pork or 
smoked salmon and tomato

saltY panCakes
with fried egg, cream cheese, tomato and 
smoked turkey

Yogurt bowl
με τραγανή granola,

φρέσκα berries και μπανάνα

Yogurt bowl
με θυμαρίσιο μέλι,

ξηρούς καρπούς και κανέλλα 

ΚουαΚεροπιτα
με μπανάνα, μέλι, καρύδι και μύρτιλο

τοστ (1 τμχ / 2 τμχ)
με έμμενταλ και γαλοπούλα

σε λευκό ή μαύρο ψωμί

Club sandwiCh (μιΚρο/μεγαλο)
σε λευκό ή μαύρο ψωμί, με χειροποίητη 
κοτοσαλάτα, bacon, ντομάτα, μαρούλι

και τυρί ένταμ

τορτιγια
με κοτόπουλο, ντομάτα, καρότο,

καλαμπόκι, μαρούλι και τυρί philadelphia

ΦοΚατσια
με καπνιστό σολομό, αβοκάντο, ρόκα,

cottage cheese και flakes αγγουριού

english breakFast
με φρυγανισμένο ψωμάκι, ψητά μανιτάρια, 

λουκάνικο, bacon, αυγά μάτια και κόκκινα 
φασόλια

ομελετα living
με μανιτάρια και καπνιστή γαλοπούλα 

ασπραδια αυγου
με γαλοπούλα, ντομάτα και μπρουσκέτες

με cottage - cheese 

αυγα ποσε
σε τραγανή μπρουσκέτα ολικής άλεσης, άγρια 
μανιτάρια, αρωματισμένη μαγιονέζα τρούφας 

και flakes παρμεζάνας

sCrambled eggs
σε φρυγανισμένο brioche με καπνιστή χοιρινή 

ωμοπλάτη ή καπιστό σολομό και ντομάτα

saltY panCakes
με τηγανιτό αυγό, τυρί κρέμα, ντομάτα

και καπνιστή γαλοπούλα 

SΑLTY

HEALTHY
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7.40€

6.80€

6.90€

7.40€

7.90€

7.20€

4.40€

5.60€

5.40€

6.90€

7.20€

7.40€

sweet Croissant
with vanilla Madagascar cream, chocolate 
ganache and forest fruits

grandma's FrenCh toast
with chocolate, banana, strawberries and 
crunchy biscuit

panCakes du greC
with thyme honey, nuts
and cinnamon

nutella panCakes
with Mousse of Nutella, banana and grated 
petit-beurre biscuits 

red velvet panCakes
with cream cheese, red fruits and
oreo biscuit 

seasonal Fruit salad

bread & dip basket
a variety of breads & breadsticks with
3 styles of dippping sauce

Feta Cheese
in Phyllo crust with black sesame and
tomato marmalade

CountrY stYle Fries*
with fresh sour cream

spring rolls*
with vegetables

beeF rolls
of crispy Phyllo crust stuffed with minced beef, 
pine nuts, raisins served with sour cream

Fried ravioli
stuffed with ricotta and spinach served
with sweet Florina pepper sauce

γλυΚο Κρουασαν
με κρέμα βανίλιας Μαδαγασκάρης, γκανάς 

σοκολάτας και φρούτα του δάσους 

FrenCh toast τησ γιαγιασ
με σοκολάτα, μπανάνα, φράουλες

και τραγανό μπισκότο

panCakes du greC
με θυμαρίσιο μέλι, ξηρούς

καρπούς και κανέλλα

nutella panCakes
με mousse από nutella, μπανάνα
και τριμμένο μπισκότο πτι-μπερ

red velvet panCakes
με κρεμα τυριού, κόκκινα φρούτα 

και μπισκότο oreo

Φρουτοσαλατα εποχησ

ΚαλαθαΚι
με κριτσίνια, διάφορα ψωμάκια

και 3 διαφορετικά ντιπ

Φετα
σε φύλλο κρούστας με μαύρο σουσάμι

και μαρμελάδα ντομάτας

χωριατιΚεσ πατατεσ*
με δροσερή sour cream

spring rolls*
λαχανικών

ρολαΚια
από τραγανό φύλλο γεμιστά με μοσχαρίσιο
κιμά, κουκουνάρι & σταφίδα και sour cream

τηγανιτα ραβιολι
με γέμιση από ρικότα & σπανάκι,

με σάλτσα γλυκιάς πιπεριάς Φλωρίνης

SWEET

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Appetizers
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BITES FOR WINE & BEER
Special assorted tastes

16.90€

17.80€

18.60€

4.60€

5.40€

3.70€

3.90€

3.90€

3.70€

Cheese platter
assorted cheeses with breadsticks and 

accompanying dips

Cheese & Cold Cuts platter
a variety of cheeses and cold cuts with 

breadsticks and accompanying dips

beer & wine platter
a variety of spicy cheeses and cold cuts with 

sausage, breadsticks and accompanying dips

grilled tortillas
with quacamole, sour cream, smoked

aubergine salad and tomato

Flatbread
with tomato sauce, basil pesto, ricotta, 

proscuitto and baby rocket

brusChetini
with smoked aubergine salad, salami

picante and manouri cheese  

brusChetini 
with avocado smash and shrimp sautéed

brusChetini
with aromatic cream cheese and

smoked salmon

brusChetini
with aromatic cream cheese and sausage

πλατο τυριων
ποικιλία τυριών με κριτσίνια

και συνοδευτικά ντιπ

πλατο αλλαντιΚων τυριων
ποικιλία τυριών και αλλανικών με κριτσίνια

και συνοδευτικά ντιπ

πλατο μπυρασ - Κρασιου
ποικιλία πικάντικων τυριών και αλλανικών με 

λουκάνικο, κριτσίνια και συνοδευτικά ντιπ

Ψητεσ τορτιγιεσ
με quacamole, sour cream, καπνιστή 

μελιτζανοσαλάτα και καρέ ντομάτας 

Flatbread
με σάλτσα ντομάτας, pesto βασιλικού,

ρικότα, proscuitto και baby ρόκα 

μπρουσΚετινι
με καπνιστή μελιτζανοσαλάτα,

σαλάμι picante και μανούρι  

μπρουσΚετινι
με αβοκάντο smash & γαρίδες σωτέ 

μπρουσΚετινι
με αρωματικό τυρί κρέμα και

καπνιστό σολομό 

μπρουσΚετινι
με αρωματικό τυρί κρέμα & λουκάνικο 
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ΣΑΛΑΤΕΣ
Salads
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10.90€

7.90€

10.80€

9.60€

9.80€ 
 

11.50€ 

12.60€

Ceasar salad
with grilled chicken fillet, bacon &

parmezan cheese

greek salad
with cherry tomatoes, cucumber, olives,

caper leaves, rocket & herbed feta cheese

Caprese
with mozzarella di bufala, cherry tomatoes

and homemade pesto

Quinoa salad
with tomato, cucumber, carrot, corn,

manouri & citrus dressing  

arugula salad
with mozzarella bocconcini, proscuitto,

colorful cherry tomatoes, parmesan flakes

and light sauce from molasses

tortilla salad
green salad in a tortilla nest, with

caramelized pork fillets, flakes of carrot and 

cucumber, pineapple, sesame seeds, corn, 

cherry tomatoes, fresh onion and sweet

mustard sauce

living salad
with salad greens, smoked salmon, sauteed 

shrimps finished in ouzo, sweet corn,

multigrain breadsticks, green onion, cherry 

tomatoes & lemon sauce

Ceasar salad
με φρεσκοψημένο φιλέτο κοτόπουλο,

bacon και flakes παρμεζάνας

ελληνιΚη σαλατα
με πολύχρωμα τοματίνια, flakes αγγούρι,

ρόκα,  ελιές, παραδοσιακό ντακάκι και 

αρωματισμένη φέτα 

Caprese
με mozzarella μπουφάλα, τοματίνια

και σπιτικό πέστο

σαλατα Κινοα
με χαλούμι, καρέ  αγγούρι, ντομάτα, καρότο, 

καλαμπόκι & dressing εσπεριδοειδών 

σαλατα ροΚα
με mozzarella bocconcini, proscuitto,

πολύχρωμα ντοματίνια, flakes παρμεζάνας και 

ελαφριά σως από πετιμέζι

tortilla salad
πράσινη σαλάτα σε φωλιά tortilla, με 

καραμελωμένα χοιρινά φιλετάκια, flakes 

από καρότο και αγγούρι, ανανά, σουσάμι, 

καλαμπόκι, ντοματίνια, φρέσκο κρεμμύδι και 

γλυκιά σάλτσα μουστάρδας 

living salad
πράσινα σαλατικά με καπνιστό σολομό,

σωτέ γαρίδες σβησμένες με ούζο, καλαμπόκι, 

κριτσίνι πολύσπορο, ντοματίνια και

γλυκιά σως λαδολέμονο



9.90€

11.90€

9.90€

11.60€

12.60€

12.80€

11.20€

10.90€

12.60€

11.40€

Carbonara
with smoked pancetta, white double cream
and green peper 

tortellini
with Italian cheeses, roasted red peper & 
chicken served in black truffle cream

whole grain penne
with handmade pesto basil, wild mushrooms 
and caramelized cherry tomatoes

spagetti bolognese
with ground beef and parmesan cheese

tagliatelle
with slow cooked Veal and sauce
from its broth

tagliatelle
with Shrimps, vegetables Julien and light
sauce from crayfish bisque

gnoCChi stuFFed
with porcini, fresh mozzarella, crispy
proscuitto and basil creamy sauce 

risotto
with fresh wild mushrooms 

risotto with sautéeded shrimps
ouzo and vegetables

ChiCken risotto
with Saffron ginger, lime and chilli

Carbonara
με καπνιστή χοιρινή ωμοπλάτη,

κρέμα γάλακτος και πράσινο πιπέρι

τορτελινι γεμιστο
με Ιταλικά τυριά, κοτόπουλο, λευκή

σάλτσα τρούφας και κόκκινη πιπεριά 

πενεσ ολιΚησ αλεσεωσ
με χειροποίητο pesto βασιλικού, άγρια 

μανιτάρια και καραμελωμένα ντοματίνια 

spagetti μπολωνεζ
με μοσχαρίσιο κιμά και παρμεζάνα

ταλιατελεσ
με μοσχαράκι μαγειρεμένο στα υγρά του και 

σάλτσα από το ζωμό του 

ταλιατελεσ
με γαρίδες, λαχανικά ζουλιέν και ελαφριά 

σάλτσα από μπισκ καραβίδας 

νιοΚι γεμιστο
με πορτσίνι, φρέσκια μοτσαρέλα, crispy 

proscuitto και κρέμα από pesto βασιλικού 

ριζοτο μανιταριων
με ποικιλία από άγρια μανιτάρια 

ριζοτο με γαριδεσ σωτε
σβησμένες με ούζο και καρέ λαχανικά

ριζοτο Κοτοπουλο
με κρόκο Κοζάνης, ginger, lime και chilli 

ΠΑΣΤΑ

ΡΙΖΟΤΟ

Pasta

Risotto
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 * ολεσ οι πιτσεσ ειναι XXl 

* pizza size is XXl

ΠΙΤΣΑ
Pizza

9.90€

12.60€

10.40€

13.20€

12.90€

pizza margarita

with mozzarella, tomatoes and

basil leaves

pizza Carbonara

with smoked pancetta, mushrooms, heavy 

cream sauce & truffle oil

greek pizza

with tomato, pepers, feta cheese,

olives & onion

italian pizza

with prosciutto, fresh mozzarella, rocket

and parmesan flakes

bbQ pizza

with bacon, mozzarella, BBQ sauce, onion

and cherry tomatoes

pizza margarita

με σάλτσα ντομάτας, mozzarella,

ντοματίνια και φύλλα βασιλικού

pizza Carbonara

με καπνιστή πανσέτα, μανιτάρια,

κρέμα γάλακτος & λάδι τρούφας

pizza ελληνιΚη

με σάλτσα ντομάτας, πράσινη πιπεριά, 

κρεμμύδι, φέτα, ελιές και αρωματική ντομάτα

pizza ιταλιΚη

με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, 

προσούτο, ρόκα και flakes παλαιωμένης 

παρμεζάνας

pizza bbQ

με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου,

mozarella, κοτόπουλο και bacon
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* Όλα τα burger σερβίρονται με πατάτες country / * All burgers are served with country fries

BuRgERS
junk not, food yes
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12.80€

12.80€

13.20€

14.30€

burger

beef or chicken with cheddar

cheese, tomato, lettuce

& caramelized onions 

ChiCken burger

with breaded chicken fillet, cheddar

cheese, lettuce, tomato & caramelized

onion 

mushroom burger

with beef burger, breaded oyster

mushrooms, tomato, lettuce &

truffle mayonnaise  

living burger

with eggs, bacon, bbq sauce &

country fries with melted cheddar

cheese

burger

με μπιφτέκι μοσχάρι ή κοτόπουλο,

τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα και  

καραμελωμένο κρεμμύδι 

burger

με παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο,

τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα και 

καραμελωμένο κρεμμύδι 

mushroom burger

με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, σωτέ

μανιτάρια, ντομάτα, μαρούλι και

truffle mayonnaise  

living burger

με αυγό μάτι, μπέικον, bbq sauce

και country πατάτες με λιωμένο

cheddar

* ολα τα burger σερβιρονται με πατατεσ CountrY*

* all burgers are served with CountrY Fries*



13.80€

12.90€

12.80€

12.40€

12.80€

14.20€

17.90€

29.90€

16.90€

μοσχαρισιο μπιΦτεΚι
με σάλτσα μανιταριών αρωματισμένη

με μαύρη τρούφα και χοντροκομμένες

πατάτες με τη φλούδα τους

μπιΦτεΚι Κοτοπουλο
με ψητά λαχανικά

μπουτι Κοτοπουλο
ξεκοκαλισμένο με σάλτσα θυμάρι

και φρέσκο πουρέ πατάτας

Κοτοπουλο γλυΚοξινο
με ανανά, τρικολόρε πεπεριές

και αρωματικό ρύζι basmati

Κοτοπουλο ταλιατα
με γλυκιά σάλτσα Μουστάρδας

συνοδεύεται με με τσιπς γλυκοπατάτας 

ΨαρονεΦρι
με χωριάτικες πατάτες και

γλυκιά σάλτσα καπνιστής πάπρικας 

ταλιατα
με σάλτσα μανιταριών και

ρύζι basmati

rib-eYe 300gr
με πατάτες baby σωτέ

και σπιτική BBQ sauce 

Φιλετο σολομου
με σπαράγγια σωτέ και κινόα 

beeF burger
with mushroom sauce, herbed

with  black truffle served with

thick cut fries

ChiCken burger
with grilled vegetables

boneless ChiCken thigh
with thyme sauce and fresh

mashed potatoes

sweet & sour ChiCken
with pinapple, tricolore peppers

& aromatic basmati rice

ChiCken tagliata
with sweet mustard sauce served

with sweet potato chips

pork loin
with homemade fries and sweet

smoked paprika sauce

tagliata
served with mushroom sauce and

basmati rice

rib eYe 300gr
with sauteed baby potatoes and

homemade BBQ sauce

salmon Fillet
with sautéed asparagus and quinoa
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ΚυΡΙωΣ ΠΙΑΤΑ
Main Dishes



7.40€

8.40€

8.60€

7.90€

6.90€

7.90€

8.90€

10.90€

12.80€

pavlova
λεπτές στρώσεις μαρέγκας με βελούδινη 

κρέμα πατισερί και σάλτσα κόκκινων φρούτων 

τσουροσ
τραγανοί Ισπανικοί λουκουμάδες με ganache 

bitter σοκολάτας και παγωτό βανίλια

blaCk Forest
flakes σοκολάτας με κρέμα λευκής

σοκολάτας, αμαρένες και crumble κακάο 

ChoColate Fudge
το πιο ζουμερό fudge με παγωτό

που φάγατε ποτέ!

new York CheeseCake
Νεοϋορκέζικο ψητό cheesecake

με πραλίνα ή βύσσινο 

banoFFe
crumble αμυγδάλου, ganache bitter 

σοκολάτας, dulce de leche
και φρέσκιες μπανάνες

Καλτσονε με nutella
μασκαρπόνε, μπανάνα, φράουλες

και ξηρούς καρπούς

waFFle bueno
με ζεστή σοκολάτα γάλακτος, τραγανή 

γκοφρέτα πραλίνας και παγωτό βανίλια 
μαγαδασκάρης

pizza με nutella
μασκαρπόνε, φράουλες, μπανάνα, ξηρούς 

καρπούς και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

pavlova
thin layers of meringue with velvet patisserie 
cream and red fruit sauce

Churros
crunchy Spanish doughnuts with chocolate 
bitter ganache and vanilla ice cream

blaCk Forest
chocolate flakes with white chocolate cream, 
amarenas and cocoa crumble 

ChoColate Fudge
the most juicy fudge with ice cream you’ve 
ever eaten!

new York CheeseCake
baked cheesecake with praline or sour cherry 

banoFFe
almond crumble, chocolate bitter ganache, 
dulce de leche and fresh bananas

Calzone with nutella
mascarpone, banana, strawberries & nuts

waFFle bueno
with warm milk chocolate, crunchy praline wa-
fer and vanilla ice - cream

pizza with nutella
mascarpone, strawberries, banana, nuts & 
Magadascar vanilla ice cream

ΓΛυΚA
Desserts
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5.00€

7.50€

6.00€

8.50€

6.50€

6.10€

19.00€

34.00€

26.00€

36.00€

27.00€

27.00€

20.00€

33.00€

bianCo nero ξηροσ λευΚοσ 187ml                                                                                   

ασΚητιΚοσ Κτημα τσιλιλη                                                                                                                                    
chardonnay, sauvignon blanc, ασύρτικο      

pinot grigio santa margherita,
d.o.C. alto adige                                                                               

pinot grigio   

little James basket,
pressrhone valleY FranCe                                                                  

sauvignon blanc, viognier

emphasis Κτημα παυλιδη,
π.γ.ε δραμα                                                                                                     

chardonnay                                                                             

Κτημα θεοπετρα,
π.γ.ε μετεωρα                                                                                                                                    

μαλαγουζια, ασύρτικο

χρυσολιθοσ Κτημα μουσων,
π.γ.ε θηβα                                                                                   

μαλαγουζιά, chardonnay

μοσχοΦιλερο τσελεπου, 
π.γ.ε. πελοποννησοσ                                                                            

μοσχοφίλερο

Κτημα βιβλια  χωρα,
π.γ.ε παγγαιο                                                                                                       

sauvignon blanc, ασύρτικο                                                                                                                                        

bianCo nero drY white 187ml                                                                                                                                     

αskitikos τsililis winerY                                                                                                                                           
chardonnay, sauvignon blanc, asyrtiko   

pinot grigio santa margherita,
d.o.C. alto adige                                                                               
pinot grigio   

little James basket press, 
rhone valleY FranCe                                                                  
sauvignon blanc, viognier

emphasis pavlidis winerY,
p.g.i. drama                                                                                      
chardonnay                                                                             

theopetra winerY,
p.g.i. meteora                                                                                                                                   
malagouzia, asyrtiko

Chrisolithos muses winerY,
d.o.C.  thiva                                                                               
malagouzia, chardonnay

mosChoFilero τselepos, 
p.g.i. peloponesse                                                                            
moschofilero

vivlia Chora winerY,
p.g.i. paggaio                                                                                                       
sauvignon blanc, asyrtiko                                                                                                                                         

                     

ΛΕυΚΟΙ ΟΙΝΟΙ
White Wines
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5.00€

7.50€

6.50€

6.10€

19.00€

32.00€

29.00€

23.00€

40.00€

bianCo nero ξηροσ ροζε 187ml                                                                                   

ασΚητιΚοσ Κτημα τσιλιλη                                                                                                                 
μοσχάτο Αμβούργου, αγιωργίτικο, syrah                                                                                            

mosCato rosa zellina,
d.o.C. Friuli italY

(σερβίρεται με πάγο & μια φέτα πορτοκάλι)                                                                                      

grenache rouge, cabernet sauvignion 

rose domaine Costa lazaridi,
π.γ.ε. δραμα

merlot 

αΚαΚιεσ, Κτημα Κυρ-γιαννη,
π.ο.π. αμυνταιο                                                               

ξινόμαυρο    

Chateau miraval                                                                                                                   
cinsault, grenache, rolle, syrah 

bianCo nero drY pink 187ml                                                                                                                                     

αskitikos - τsililis winerY                                                                                                                                           
muscat of Hamburg, agiorgitiko, syrah                                                                                                           

mosCato rosa zellina,
d.o.C.Friuli italY
(served with ice and a slice of orange)                                                                                      

grenache rouge, cabernet sauvignion 

rose domaine Costa lazaridi,
p.g.i. drama                                                                 
merlot 

akakies, kir-Yiannis winerY,
p.d.o. amYnteon                                                                                  
xinomavro    

Chateau miraval                                                                                                       
cinsault, grenache, rolle, syrah 
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ΡΟΖE ΟIΝΟΙ
Rose Wines



7.50€

10.00€

6.20€

39.00€

45.00€

24.00€

sandeman porto 700ml 

vinsanto συν/σμου
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 500ml

μοσχατο λημνου
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 500ml

sandeman porto 700ml 

vinsanto
SANTORINI 500ml

mosCato limnoY
CHATZIGEORGIOU 500ml

ΕΠΙδOΡΠΙΟΙ ΟIΝΟΙ
Dessert Wines

5.00€

6.50€

7.00€

8.00€

6.10€

19.00€

32.00€

33.00€

38.00€

26.00€

24.00€

30.00€

bianCo nero ξηροσ ερυθροσ 187 ml                                                                                   

ασΚητιΚοσ Κτημα τσιλιλη                                                                                              
cabernet sauvignion, merlot, syrah

Κτημα θεοπετρα,
π.γ.ε μετεωρα                                                                                       

syrah, λημνιώνα, cabernet sauvignon

valpoliCella superiore zenato, 
d.o.C. valpoliCella super, italY                                                    

corvina, rondinella, molinara

malbeC botega Catena 
zapata, mendoza argentina                                                                  

malbec

Chateau des trois tours, 
a.o.p. bordeauX FranCe                                                                   

merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc

Ca del dooge merlot, italY                                                                                                    
merlot

Κτημα Κυρ - γιαννη π.γ.ε. ημαθια                                                                                                                    
merlot, syrah, ξινόμαυρο

bianCo nero drY red 187 ml                                                                                                                                     

αskitikos τsililis winerY                                                                                                                         
cabernet sauvignion, merlot, syrah

theopetra winerY,
p.g.i. meteora                                                                               
syrah, limniona, cabernet sauvignon

valpoliCella superiore zenato, 
d.o.C. valpoliCella super, italY                                        
corvina, rondinella, molinara

malbeC botega Catena 
zapata, mendoza argentina                                                      
malbec

Chateau des trois tours, 
a.o.p. bordeauX FranCe                                                                   
merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc

Ca del dooge merlot, italY                                                                                  
merlot

kir - Yianni winerY, p.g.i. imathia                                                                                                                   
merlot, sirah, xinomavro

ΕΡυθΡΟI ΟIΝΟΙ
Red Wines  
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28.00€

120.00€

250.00€

moet & Chandon
BRUT IMPERIAL 200ml

moet & Chandon
BRUT IMPERIAL 750ml

dom perignon 750ml 

moet & Chandon
BRUT IMPERIAL 200ml

moet & Chandon
BRUT IMPERIAL 750ml

dom perignon 750ml 

CHAmpAgNE

6.50€

6.50€

9.00€

29.00€

19.00€

bianCo nero
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 200ml

bianCo nero
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ 200ml

asti martini 200ml

mosCato d’asti  bianConero 750ml

Cinzano gran seC 750ml

bianCo nero
SPARKLING WHITE WINE 200ml

bianCo nero
SPARKLING ROSE WINE 200ml

asti martini 200ml

mosCato d’asti bianConero 750ml

Cinzano gran seC 750ml

ΑφΡωδΕΙΣ ΟΙΝΟΙ
Sparkling Wines
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Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν 
δεν έχει λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο. (απόδειξη - τιμολόγιο) 

Customer is not obliged to pay if the notice of payment has not
 been received. (receipt – invoice)

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για την 
διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

the establishment is obliged to have printed forms available in 
a special location near the exit for the registration of complaints.

Στις σαλάτες και τα φαγητά μας χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο (οξύτης 0-1). Στα τηγανιτά μας 
χρησιμοπιούμε ηλιέλαιο.  Το κρέας  που χρησιμοποιούμε σε όλα τα πιάτα μας είναι νωπό.

Τα προιόντα βαθιάς κατάψυξης σηματοδοτούνται με αστερίσκο *.
in our salads and dishes we use virgin olive oil (acidity 0–1). For frying we use sunflower oil. the meat we 

use in all our dishes is fresh.
the deep-frozen products are marked with an asterisk *.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Το κατάστημα διαθέτει κατάλογο με τα αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν 
στα προιόντα μας. Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε να μας 

ενημερώσετε.
 αllergenic ιngredients: the store has a list of allergenic ingredients in our products. in case you are aller-

gic to any ingredient in please let us know.
 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι προβλεπόμενες νόμιμες επιβαρύνσεις.

prices are all inclusive of all taxes and duties.  

Επιμέλεια Κυρίως Μενού : Γκίκας Αλέξανδρος
Main Menu Chef : Gikas Alexandros

Επιμέλεια Γλυκών: Μακρινιώτης Δημήτρης
pastry Chef: makriniotis dimitris

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Μαρία Ψαρογιαννακοπούλου
market regulator: maria psarogiannakopoulou

living-glyfada.gr    |    fb.com/living – glyfada    |    instagram.com/living.glyfada


