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SCAN
FOR MENU

The  secret  ingredient  is  always  love...



Brunch
Eggs Benedict

Αβγά ποσέ με σπιτική hollandaise
πάνω σε φρυγανισμένο brioche

με επιλογή από καπνιστό σολομό ή παστράμι // 14
 ή καπνιστό μπέικον // 13

Poached eggs with homemade hollandaise
sauce on crispy brioche

with a choice of smoked salmon or pastrami // 14
or smoked bacon // 13

Scrambled Εggs
Scrambled eggs πάνω σε τραγανό κουλούρι
Θεσσαλονίκης με λάδι τρούφας, baby ρόκα

με επιλογή από καπνιστό σολομό // 13
 τραγανό μπέικον ή γαλοπούλα ψητή // 12

Scrambled eggs on a crispy poppy seeds
bagel with truffle oil

with a choice of smoked salmon // 13
crispy bacon or roasted turkey // 12

Avocado toast // 10
Με προζυμένιο ψωμί, pesto βασιλικού, ρόκα,

ντοματίνια, chili, lime
Sourdough bread, basil pesto, arugula,

cherry tomatoes, chili, lime
Προσθέστε | Add :

αυγό ποσέ | poached egg // +1
καπνιστό σολωμό | smoked salmon // +3

English breakfast // 14
Αβγά τηγανητά πάνω σε τραγανό brioche,

συνοδευόμενο από μπέικον, μανιτάρια,
λουκάνικα, ντοματίνια, φασόλια γιαχνί,

country πατάτες και green mayo

Fried eggs on toasted brioche, crispy bacon,
mushrooms, sausages, cherry tomatoes,
country potatoes, beans and green mayo

Breakfast bread box // 13
Κρουασάν βουτύρου, μπακετίνι λευκό

και ολικής μακράς ωρίμανσης, βούτυρο,
μαρμελάδα, θυμαρίσιο μέλι και χυμό πορτοκάλι

Butter croissant, white & wholegrain baguettini,
butter, marmalade, honey & fresh orange juice

Croissant
Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα ψητή,

ντοματίνια, τραγανά σαλατικά & green mayo 
Butter croissant with roasted turkey, cherry tomatoes,

salad greens & green mayo // 8

Κρουασάν βουτύρου με καπνιστό σολομό,
avocado & τυρί κρέμα 

Butter croissant with smoked salmon,
avocado & cream cheese // 9

Κρουασάν βουτύρου με κρέμα και
τραγανά φύλλα μπουγάτσας με άρωμα κανέλας

Butter croissant with bougatsa cream
& cinnamon flavor // 8

Ομελέτα τυριού | Cheese omelette // 8
Προσθέστε έξτρα | Add extra :

μπέικον ή παστράμι ή γαλοπούλα ή ντοματίνια
bacon or pastrami or turkey or cherry tomatoes //+1

Eggs & bacon pancakes // 11
Δύο αυγά τηγανητά, μπέικον, τσένταρ,

σχοινόπρασο & σιρόπι σφενδάμου
 

2 sunny side up eggs, cheddar,
chives & maple syrup

Chocolate pancakes // 10
Πραλίνα φουντουκιού, φράουλα,

μπανάνα & κακάο nibs
Hazelnut praline, banana, strawberry & cacao nibs

Berries & maple syrup pancakes // 11
Σιρόπι σφενδάμου, μπανάνα & μούρα

Banana, berries & maple syrup

Greek yogurt bowl // 7
Γιαούρτι με μέλι και καρύδια
Greek yogurt, honey & walnuts

Επιλέξτε εναλλακτικά γιαούρτι καρύδας
Choose coconut yogurt instead // +1.5

Berry bowl // 8
Γιαούρτι, μέλι, γκρανόλα, μπανάνα & άγρια μούρα

Greek yogurt, honey, granola, banana & berries

Επιλέξτε εναλλακτικά γιαούρτι καρύδας
Choose coconut yogurt instead // +1.5



Energy boost // 7
Φράουλα, μπανάνα & ροδάκινο

Strawberry, banana & peach

Tropical sun // 7
Ανανάς, αχλάδι & μάνγκο
Pineapple, pear & mango

Berry recovery // 7
Μπανάνα, ανανάς, βατόμουρο

Banana, pineapple, blackberry & blueberry

Green detox // 7
Τζίντζερ, μήλο, σπανάκι, μπανάνα,

ροδάκινο, κολοκυθάκι
Ginger, apple, spinach, banana, peach, zucchini

Smoothies

 

Cocktails

Bloody Mary // 10

Mimosa // 10

Apperol Spritz // 8

Non-Alcoholic
Cocktails

Violet wonder // 7
Πικραμύγδαλο, σιρόπι βιολέτας

& χυμός λεμονιού
Orgeat, violet syrup & lemon juice

Cherry kiss // 7
Χυμός πορτοκαλιών,

βυσινάδα & λάιμ
Orange juice, sour cherry & lime juice

Sparkling ginger // 7
Λάιμ, τζίντζερ & ανθρακούχο νερό
Lime juice, ginger & sparkling water

Espresso μονό - single // 3

Espresso διπλό - double // 4

Freddo espresso // 4

Freddo cappuccino // 4.5

Macchiato | Americano // 4

Cappuccino μονό - single // 4

Cappuccino διπλό - double // 4.5

Ελληνικός κουπάτος | Greek coffee double // 4.5

Latte | Flat white ζεστό ή κρύο
Latte | Flat white hot or cold // 5

Σοκολάτα ζεστή ή κρύα | Chocolate hot - cold // 4.5

English Breakfast τσάι - tea // 4.5

Japan Sencha πράσινο τσάι - green tea // 4.5

Κρύο τσάι λεμόνι - ice tea lemon // 4.5

Φυσικός χυμός πορτοκάλι | Fresh orange juice // 4

Παραδοσιακή λεμονάδα | Homemade lemonade // 4.5

Ξυνό νερό Φλώρινας | Xino nero Florina 250ml // 4

Μεταλλικό νερό | Mineral water 1lt // 2

Coca cola | light | zero 250ml // 3

προσθέστε γάλα σόγιας ή καρύδας
add soya or coconut milk // +1

 

Coffee - Refreshments – Tea

Desserts

Crème brulee // 7
Crème brulee, καραμελωμένο φιστίκι Αιγίνης,

φρούτα του δάσους, μαύρη ζάχαρη και άρωμα μαστίχας 
Crème brulee, caramelized pistachio, forest fruits,

black sugar flavoured with mastiha

Brownies // 9
Brownies σοκολάτας, butterscotch, καραμελωμένο

φουντούκι και παγωτό βανίλια Μαγαδασκάρης 
Chocolate brownies, butterscotch, caramelized hazelnut

and Madagascar vanilla ice cream

Πορτοκαλόπιτα | Orange Pie // 7
Πορτοκαλόπιτα, παγωτό γιαούρτι, θυμαρίσιο μέλι,

κρέμα ροδιού, φυστίκι Αιγίνης
Orange pie, yogurt ice cream, thyme honey,

pomegranate cream, pistachio



Salads | Appetizers
Ζεστό ψωμάκι, αρωματισμένο ελαιόλαδο & ντιπ ημέρας | Hot bread, flavored olive oil & dip // 3

Potato soup // 8
Κρέμα πατάτας, σχοινόπρασο, crumble σύγκλινο, λάδι τρούφας

Potato cream, chives, crumble siglino smoked pork, truffle oil

Λαυράκι σεβίτσε | Sea bass ceviche //14
Λαυράκι σεβίτσε, κρίταμο, χυμό εσπεριδοειδών, mayo chilly

Sea bass sevice, sea fennel, citrus juice, mayo chilly

Μπρουσκέτα | Bruschetta // 11
Μπρουσκέτα προζυμένιου ψωμιού, αρωματικό πελτέ λιαστής ντομάτας,

βουβαλίσια μοτσαρέλα Κερκίνης, παστράμι, baby ρόκα, σύκο και λάδι καπνιστής πάπρικας
Bruschetta with flavoured sun-dried tomato puree, Kerkini mozzarella bufala, pastrami,

fig and smoked paprika oil

Καλιτσούνια | Cheese pies // 11
Καλιτσούνια με ξύγαλο Σητείας, απάκι, θυμαρίσιο μέλι, γλυκό ελιάς, βλαστούς μάραθου

Traditional Cretan mini pies with xigalo cheese from Sitia, apaki smoked pork, honey,
traditional candied sweet olives

Μανιταροκεφτέδες | Mushroom balls // 9
Μανιταροκεφτέδες με σουτζούκι, κρέμα ροδιού, baby ρόκα

Mushroom balls with soutzouki seasoned minced beef, pomegranate cream, baby rocket

Saganaki // 8 
Ταλαγάνι ψητό, μαρμελάδα σύκο, μικρόφυλλα χειμωνιάτικα σαλατικά, μαυροσούσαμο,

φιστίκι Αιγίνης, μοσχολέμονο
Grilled talagani cheese, fig marmalade, green winter salads, black sesame seeds, pistachio and lime

Talagani salad // 11
Ανάμεικτα σαλατικά, καπνιστό ταλαγάνι, σύγκλινο Μάνης, κρίταμο,

αποξηραμένο σύκο, βινεγκρέτ ξυδόμελου
Assorted salads, smoked talagani cheese, syglino smoked pork from Mani,

sea fennel, dry fig, vinegar honey vinaigrette

Ελληνική σαλάτα | Greek style salad // 10
Παξιμάδια Κυθήρων, τοματίνια, καπαροβλαστούς, φέτα,φρέσκο κρεμμύδι, πάστα ελιάς & αγουρέλαιο

Kythera rusks, cherry tomatoes, capers, feta, fresh onion, olive paste & fresh olive oil

Amaranthos Salad // 13
Πράσινη σαλάτα, αμάρανθος, kale, αβοκάντο, παστέλι φιστίκι Αιγίνης,

κρέμα ροδιού και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών
Green salad, amaranth, kale, avocando, pistachio homemade pastel,

pomegranate cream and citrus vinaigrette

Ποικιλία ελληνικών αλαντικών, τυριών | Variety of Greek cold cuts (for 2 people) // 22
Μετσοβόνε καπνιστό, πεκορίνο Αμφιλοχίας, ταλαγάνι, ξύγαλο Σητείας, σύγλινο Μάνης,

παστράμι, ψητή γαλοπούλα, πάστα ελιάς, μαρμελάδα τομάτα, κριτσίνια και παξιμάδια χαρουπιού
Metsovone smoked cheese, Amfilochia pecorino, grilled talagani cheese, xigalo cheese from

Sitia, siglino smoked pork from Mani, pastrami, roasted turkey, olive paste,
tomato jam, bradsticks and carob rusks



Pasta & Risotto
Σκιουφιχτά | Skioufichta // 16

Σκιουφιχτά, μοσχαρίσια μάγουλα σιγομαγειρεμένα, λιαστή ντομάτα, μετσοβόνε καπνιστό
Skioufichta traditional Cretan pasta, braised veal cheeks, dry tomato, metsovone smocked

Ριζότο | Risotto // 16
Ριζότο, άγρια μανιτάρια, αρσενικό Νάξου, λάδι τρούφας

Wild mushroom risotto, arseniko Naxos cheese, truffle oil

Καρμπονάρα | Carbonara // 14
Ελληνική καρμπονάρα με φρέσκιες ταλιατέλες, σύγκλινο Μάνης,

crumble μαύρο σκόρδο και πεκορίνο Αμφιλοχίας

Greek carbonara with fress tagliatelle, syglino smoked pork from Mani,
crumble black garlic and Amfilochia pecorino cheese

Main Courses
Λαυράκι | Sea bass // 17

Φιλέτο λαυράκι, αμάρανθος, τσιγαριαστό σταμναγκάθι με τομάτα και ξυδόμελο, σάλτσα μοσχολέμονο 
Sea bass fillet, amaranth, cichorium spinosum with tomato and vinegar honey, lime sauce

Σουβλάκι κοτόπουλο | Chicken Souvlaki // 16
Κοτόπουλο φιλέτο σουβλάκι με λαχανικά σχάρας, ελληνικές πιτούλες, πατάτες country,

μαρμελάδα μπείκον και green- mayo

Chicken souvlaki fillet with grilled vegetables, greek mini pies,
country potatoes, bacon jam and green mayo

Χοιρινό σουβλάκι | Pork Souvlaki // 16
Χοιρινό φιλέτο σουβλάκι με λαχανικά σχάρας, ελληνικές πιτούλες, πατάτες country,

κονφί τομάτας, κρέμα γιαούρτι μαύρου σκόρδου, καραμελωμένο κρεμμύδι

Pork souvlaki fillet with grilled vegetables, greek mini pies, country potatoes,
tomato confit, yogurt cream black garlic, caramelised onions

Mix Grill (for 2 persons) // 24
Μίνι χοιρινά- κοτόπουλα σουβλάκια, λουκάνικο ξυδάτο Κρήτης, ελληνικές πιτούλες, λαχανικά
σχάρας, μαρμελάδα μπάρμπεκιου, πατάτες country, καπνιστό ταλαγάνι και ντιπ γιαουρτιού

Pork and chicken souvlaki, sausage from Cretes, greek pita, grilled vegetables, marmalade BBQ sauce,
country style potatoes, smoked talagani cheese and yogurt dip

Ribeye Black Angus // 35
Ribeye Black Angus, αρωματικό βούτυρο με ελιξίριο και βότανα, κρέμα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης,

πατάτες τσακιστές, σάλτσα αγιωργίτικου κρασιού με άγρια μανιτάρια και λάδι τρούφας

Ribeye Black Angus, flavoured butter with herbs, grilled Florini pepper cream, smashed potato,
agiorgitiko red wine sauce with wild mushrooms and truffle oil



Snacks
Πατάτες country | Homemade country style potatoes // 8

Τσένταρ σως, sour cream με σχοινόπρασσο και μαρμελάδα μπέικον
Cheddar sauce, sour cream with chives and bacon jam

Black Angus burger // 18
Sweet burger bun, μπιφτέκι black Angus 200g, cheddar, καπνιστό μπέικον,

καραμελωμένο κρεμμύδι, φρέσκιa ντομάτα, πίκλα αγγουριού, iceberg, green mayo,
bbq sauce συνοδεύεται με πατάτες country και μαρμελάδα ντομάτας

Sweet burger bun, burger black Angus 200g, cheddar, smoked bacon,
caramelized onion, fresh tomato, cucumber pickle, iceberg, green mayo,

bbq sauce served with country potatoes and tomato jam

Pork Bao bun // 14
Σουβλάκι χοιρινό, κρέμα γιαουρτιού με αρωματικά βότανα, πίκλα κρεμμυδιού,

chips μαύρου σκόρδου, μαρμελάδα ντομάτας και λάδι μαϊντανού

Greek style pork souvlaki, yogurt cream with flavoured herbs, onion pickle,
chips black garlic, tomato jam and parsley oil

Chicken Bao bun // 14
Σουβλάκι κοτόπουλο, μαρμελάδα μπέικον, φρέσκια ντομάτα,
μικρόφυλλα σαλατικά, Chili mayo, λάδι καπνιστής πάπρικας

Chicken souvlaki, bacon jam, fresh tomato, crispy greens, chili mayo, smocked paprika oil

Beaf Bao bun // 16
Μοσχαρίσια μάγουλα, λιαστή ντομάτα, sour cream,
καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλα αγγουριού, iceberg

Braised veal cheeks, dry tomato, sour cream,
caramelized onions, cucumber pickle, iceberg

Mediterranean Pizza // 14
Σάλτσα τομάτα, φέτα, gouda, κρεμμύδι, ελιές , φρέσκια τομάτα,

πράσινη πιπεριά, ρίγανη, ελαιόλαδο

Tomato sauce, feta, Gouda, onion, olives, fresh tomato,
green paper, oregano, olive oil

Prosciutto Pizza // 15
Σάλτσα τομάτα, gouda, μοτσαρέλα βουβαλίσια κερκίνης, προσούτο, baby ρόκα, λάδι τρούφας

Tomato sauce, gouda, Kerkini mozzarella bufala, prosciutto, baby rocket, truffle oil



Αγορανομικός υπεύθυνος - Γιώτα Νίκα • Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις Φ.Π.Α. - δημοτικός φόρος και σέρβις • Το
κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. •

Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες ή ειδικές απαιτήσεις σας. • Σε όλα τα φαγητά και τις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε παρθένο
ελαιόλαδο.•Τηγανίζουμε με ηλιέλαιο.•Τα κρέατά μας είναι φρέσκα. •Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες. •Εξαιτίας της φύσης της

κουζίνας μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απουσία αλλεργιογόνων στα πιάτα μας. •O KAΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣEI
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ Ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Market regulations responsible - Giota Nika • All prices include

municipal tax, service and the additional V.A.T. • Our store is obliged to have printed documents in a special case beside the exit for setting out any
existed complaint. Let us know for allergies or special requests on our plates. • THE CONSUMER HAS NO OBLIGATION TO PAY IF HE/SHE DOESN’T
RECEIVE THELEGAL DOCUMENT OR ELEMENT (PROOF – INVOICE). Please advise us of any allergies. Due to the nature of our kitchen, we cannot

guarantee the absence of allergiens in our dishes.

Rum

Gin

Vodka

Tequila

Brandy

Whisky &
Bourbon

Cocktails
El chili // 12

Τεκίλα, λάιμ, χαλαπένιος & falernun σιρόπι
Tequila, lime, jalapeños & falernun syrup

Athens passion // 12
Ρούμι, Aperol, λάιμ & passion fruit πουρέ

Rum, Aperol, lime & passion fruit purée

Red sunset // 12
Βότκα, λάιμ, πουρέ φράουλας & δυόσμος
Vodka, lime, strawberry purée & spearmint

Breezy paradise // 12
Τζιν, λάιμ, ανανάς, φράουλα & μέντα
Gin, lime, pineapple, strawberry & mint

Bloody Mary // 10

Mimosa // 10

Apperol Spritz // 8

All time classics // 10

Cocktail Pairing // 3

Drinks

Sailor Jerry Spiced // 9, Havana club Reserva // 9,
Bacardi // 8, Diplomatico // 13, Kraken // 12,
Plantation // 14

Gordon’s // 8, Bombay Sapphire // 9,
Tanqueray // 9, Hendrick's // 11, Roku // 11,
Monkey 47 // 17

Absolut // 8, Stolichnaya // 8, Belvedere // 12,
Grey Goose // 13, Beluga // 13

Jose Cuervo Especial // 8, Jose Cuervo Especial Silver // 8,
Don Julio Blanco // 13, Don Julio Reposado // 13

Metaxa 5* // 8, Hennessy Cognac // 13, Courvoisier Cognac // 13

Haig // 8, Johnnie Walker Red // 8, Famous Grouse // 8,
Johnnie Walker Black // 10, Tullamore // 9,  Cardhu // 10,
Glenfiddich 12y // 12, Lagavulin // 14, Nikka from the barrel // 18,
Jack Daniels // 10, Four Roses Bourbon // 10

Ξυνό νερό Φλώρινας | Xino nero Florina 250ml // 4

Μεταλλικό νερό | Mineral water 1lt // 2

Coca cola | light | zero 250ml // 3

Ouzo Varvagianni blue 200ml // 14

Tsipouro Agioneri Tsilili Meteora 200ml // 14

Masticha by glass // 9

Mamos draft 400ml // 5

Mythos draft 400ml // 5

Guinness Stout 440ml // 7

Sol 330ml // 7

Fix Άνευ 330ml // 5

Soft drinks | Greek Spirits | Beers


