
Χωριάτικη - Greek salad (Choriatiki)
Η κλασσική Χωριάτικη σαλάτα με φρέσκια διαλεχτή ντομάτα, αγγουράκι, πράσινη πιπεριά, 
κρεμμύδι, Ελιές και Φέτα Π.Ο.Π.
The classic famous Greek salad with fresh tomato, cucumber, green pepper, onion, olives 
and Feta cheese P.D.O. 

Aγγουροντομάτα - Cucumber – tomato salad
Διαλεχτό αγγουράκι, ντομάτα, κρεμμύδι πασπαλισμένα με μαϊντανό
Cucumber, tomato, onion and parsley

Πράσινη - Green salad
Φρεσκοκομμένο μαρούλι, μαζί με φρέσκα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια και άνηθο
Freshly cut lettuce together with fine cut onions and  dill

Ρόκα - Σπανάκι - Distaff  - Spinach 
Ρόκα, baby σπανάκι, μαρούλι, παρμεζάνα με ξεχωριστή βινεγκρέτ βαλσάμικου και σουσάμι
Distaff, baby spinach, lettuce, parmesan and special creamy balsamic vinaigrette and 
sesume

Βραστή Σαλάτα - Boiled Salad 
Διαλεχτά λαχανικά εποχής / Fresh seasonal vegetables

Οφτό - Ofto
Iceberg, Mαρούλι, Ραντίτσιο, αγγουράκι, πράσινη πιπεριά, φέτα Π.Ο.Π. , παρμεζάνα και 
βινεγκρέτ εποχιακών φρούτων
Iceberg, lettuce, radicchio , cucumber, green pepper, Feta cheese P.D.O., parmesan and  
seasonal fruit vinaigrette 

Μεσογειακή με κοτόπουλο - Mediterranean with chicken
Μαρούλι, ραντίτσιο, iceberg, ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι άνηθο, καλαμπόκι, κρουτόν, 
τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου, παρμεζάνα και ντρέσσινγκ λεμονιού 
Lettuce, radicchio, iceberg, fresh fine-cut onion, anise, corn, crouton,  crunchy chicken 
fillets, parmesan and lemon dressing

Μανιτάρι – Χαλούμι  - Mushroom – Haloumi
Φρεσκοκομμένο μαρούλι, ρόκα, ραντίτσιο, iceberg, καρότο, μανιτάρια, ψητό  χαλούμι 
πασπαλισμένη με σουσάμι και βαλσάμικο
Fine-cut lettuce, distaff, radicchio, iceberg, carrot, grilled mushrooms, roasted haloumi 
powdered with sesame and balsam

Μπρόκκολο - Βrοccoli
Προσεκτικά βρασμένο μπρόκκολο και σάλτσα λεμονιού.
Carefully boiled broccoli and lemon sauce

Παντζαροσαλάτα - Beet saland
Κύβοι απο παντζάρι, καρύδι, γιαούρτι και πινελιά απο σκόρδο σε έναν πεντανόστιμο 
συνδιασμό
Cubes from beets, walnut, yogurt  and a touch of  garlic in a very delicious combination

Χόρτα με φέτα - Vegetables with Feta cheese
Βρασμένα χόρτα εποχής πάνω σε ψημένο ψωμί περιχυμένα με μοναδική κρέμα φέτας
Βoiled season vegetables on roasted bread poured with a unique Feta cheese cream

5,50 €

3,50 €

3,50 €

6,00 €

3,50 €

6,50 €

6,50 €

7,50 €

3,50 €

4,50 €

6,50 € 

Σαλάτες - Salads



Χαλούμι - Halloumi
Παραδοσιακό κυπριακό χαλούμι (Αθηένου) ψημένο με υπομονή και μαεστρία
Traditional Cypriot halloumi (Athiainou) patiently and masterly grilled

Φέτα  Π.Ο.Π. - Feta P.D.O.
Η γνωστή σε όλους μας ελληνική φέτα Π.Ο.Π. με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη απο 
την ελληνική φύση
The famous Greek feta cheese P.D.O. with extra virgin olive oil from and oregano from 
the Greek nature

Τζατζίκι - Tzatziki
Χειροποίητο παραδοσιακό τζατζίκι με στραγγιστό γιαούρτι και την ιδανική αναλογία σε 
σκόρδο.
Homemade traditional tzatziki with Greek yoghurt flavored perfectly with garlic

Μανιτάρια - Mushrooms
Γεμιστά μανιτάρια ψημένα στο φούρνο με χειροποίητο σκορδοβούτυρο, εξαίσια  μυρωδικά 
και μια μικρή πινελιά απο παρμεζάνα
Stuffed mushrooms baked in the oven  with homemade garlic butter, exquisite spices and  
a slight flavor of  parmesan

Γραβιέρα φούρνου - Baked Graviera
Ελληνική γραβιέρα Π.Ο.Π. με χειροποίητο σκορδοβούτυρο και επιλεγμένα μυρωδικά  σε 
εναν τέλειο συνδιασμό
Greek graviera  P.D.O. with homemade garlic butter and a selection of  herbs in perfect 
combination 

Πιπεριά Φλωρίνης - Florina Pepper
Διαλεχτή πιπεριά Φλωρίνης γεμιστή με μια συλλογή από ποιοτικά τυριά
The best Florina peppers stuffed with a selection of  quality cheeses 

Ορεκτικά - Appetizers

4,50 €

3,00 €

3,00 €

3,30 €

4,50 €

4,00 €



Μπουρέκι του Βοσκού - The shepherd’s Borek
Τραγανό φύλλο σφολιάτας γεμιστό με κομματάκια απο κρέας προβατίνας, κίτρινο τυρί και 
φρέσκια ντομάτα, ψημένο στο φούρνο
Crispy pastry stuffed with small pieces of  ewe (sheep) meat, cheese and fresh tomato, 
baked in the oven

Μπουγιουρντί αλά Οφτό - Bougiourdi Ofto
Ποικιλία τυριών και φέτας σε συνδιασμό με την μοναδική μας πικάντικη σάλτσα 
μπουγιουρντί ψημένα στο φούρνο
A variety of  cheeses and feta in combination with our unique spicy sauce bougiourdi 
baked in the oven

Πατάτες « Ψεύτρες» - “Pseftres” Potatoes
Φλουδάτες πατάτες τηγανισμένες προσεκτικά και πασπαλισμένες με ενα μυστικό μείγμα 
μυρωδικών απο την ελληνική φύση
Country potatoes carefully fried and powdered with a secret mixture of  spices from the 
Greek nature

Μανιτάρια αλά κρέμ - Mushrooms ala cream
Η γνωστή σε όλους συνταγή μανιτάρια αλά κρέμ σερβιρισμένη με τη δική μας πινελιά
The recipe known to all, mushrooms ala cream, with our way of  cooking

Φέτα με σουσάμι και μέλι - Feta cheese with sesame and honey
Ελληνική φέτα Π.Ο.Π.  πασπαλισμένη με σουσάμι και παπαρουνόσπορο στο τηγάνι 
συνοδευόμενη με βινεγκρέτ μελιού σε μια τέλεια  ισορροπημένη γευστική απόλαυση
The famous Greek Feta cheese P.D.O. powdered with sesame and poppy seed in the pan 
accompanied by honey vinaigrette in a perfectly balanced taste

Αγριες πατάτες - Wild potatoes
Πατάτες κομμένες σε κύβους με τη δική μας μοναδική προετοιμασία που τις μεταλλάσει σε 
‘’Αγριες‘’  συνοδευόμενες με χειροποίητο ντίπ μαγιονέζας
Potatoes cut in cubes with our own unique preparation, which change them into “wild 
ones” which are accompanied by a homemade dip of  mayonnaise

Ορεκτικά - Appetizers

5,00 €

4,00 €

3,50 €

4,00 €

5,00 €

4,50 €



Πιάτα με προβατίνα-αρνί-ζυγούρι - 
Dishes with Ewe-Lamb-Mutton
Οφτό Κλέφτικο - Ofto Kleftiko
Επιλεγμένα κομμάτια προβατίνας ψημένα (οφτά) ¨κλέφτικα¨ στον παραδοσιακό  μας  
ξυλόφουρνο για πάρα πολλές ώρες σύμφωνα με την παράδοση. Σερβίρεται με πλιγούρι, 
πατάτα οφτή και ντίπ πάπρικας
Selected ewe pieces roasted (ofta) “kleftika’’ in our traditional clay oven for many hours 
according to the tradition. Serving is made with bulgur, roasted “oftee” potato and pa-
prika dip

Ταβάς Οφτό - Τavas Ofto
Ζουμερά κομματάκια προβατίνας ψημένα με πατάτα, φρέσκια ντομάτα, ροδέλες 
κρεμμυδιού, αρωματισμένα διακριτικά
Juicy ewe small pieces cooked with potato, fresh tomato, onion rings, subtly flavored

Γιουβέτσι Οφτό - Ofto Giouvetsi  
Εκλεκτά κομματάκια προβατίνας ψημένα σε πήλινο με κριθαράκι και τυριά  λυώνουν στο 
στόμα
Selected ewe small pieces cooked in clay pot with pasta (orzo) and with cheeses melting in 
mouth

Σουβλάκι Οφτό - Souvlaki Ofto
Επιλεγμένα κομμάτια προβατίνας ειδικά μαριναρισμένα να δημιουργήσουν  ενα σουβλάκι 
αλλιώτικο απο τα άλλα. Σερβίρονται με άγριο ρύζι
Selected ewe pieces specially marinated in order to create a unique souvlaki. It is served 
with wild rice

Αρνίσια παϊδάκια - Lamb chops 
Παϊδάκια απο αρνάκι γάλακτος ψημένα στη σχάρα.
Grilled lamb chops

Αρνάκι Φρικασέ - Lamb fricassee
Η κλασσική κυριακάτικη συνταγή με αρνάκι και χόρτα σε ενα φουρνιστό πιάτο απαράμιλλης 
νοστιμιάς
Τhe classic recipe with lamb and vegetables in a dish of  incomparable savor

Kότσι προβατίνας - Ewe ankle-bone
Κότσι απο προβατίνα μαριναρισμένο για 24 ώρες και ψημένο στον παραδοσιακό μας  
πέτρινο φούρνο για 6 ώρες. Συνοδεύεται με πλιγούρι (Σερβίρεται μόνο Σαββατοκύριακα και 
κατόπιν παραγγελίας)
Ewe ankle-bone marinated for 24 hours and roasted in our traditional clay oven for 6 
hours. It is accompanied by pligouri (It is served on Saturdays – Sundays only and upon 
order)

Κυρίως - Main dishes

8,50 €

5,00 €

5,00 €

8,00 €

24,00 €/Kg

7,50 €

14,00 €



Πιάτα με Κιμά - Dishes with minced meat (kimas)

Σουτζουκάκια Σμύρνης - Soutzoukakia Izmir (meatballs)
Σουτζουκάκια με την παραδοσιακή συνταγή απο τη Σμύρνη. Σερβίρονται με υπέροχο 
αντζέμ πιλάφι.
Soutzoukakia with the Izmir traditional recipe. Served with an excellent Atzem pilaf

Μπέργκερ - Burger
Χειροποίητο Μπέργκερ φτιαγμένο με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Μπεϊκον, Τυρί,  ντομάτα, 
κρεμμύδι και σάλτσα μπάρμπεκιου. Συνοδεύεται με πατάτες «Ψεύτρες».
Ηomemade Burger, made with the best raw materials. Bacon, cheese, tomato, onion and 
barbecue sauce. It is served with “ Pseftres” potatoes.

Σουτζουκάκια Γιαουρτλού -
Soutzoukakia Giaourtlou (meatballs)
Σουτζουκάκια φτιαγμένα με ανατολίτικα μυρωδικά συνδιασμένα τέλεια με δροσερή ντίπ 
γιαουρτιού, ροδέλες κρεμμυδιού, ψιλοκομμένο μαϊντανό, πίτα και μια πινελιά πάπρικας
Soutzoukakia made of  oriental spices  combined perfectly with cool yogurt dip, onion 
rings, finely chopped parsley, pita bread and a touch of  paprika

Λουκάνικο Οφτό - Sausage  Ofto    
Xειροποίητο λουκάνικο παραγωγής μας με κρέας απο μοσχάρι και πρόβατο ψημένο 
με μαεστρία στη σχάρα με την δική μας σάλτσα μπάρμπεκιου. Σερβίρεται με πατάτες 
’’Ψεύτρες’’.
Ηand made sausage with our own recipe from beef  and mutton meat masterly grilled 
with barbecue sauce. Served with ‘’ seftres’’ potatoes. 

Σουτζουκάκια Σχάρας - Grilled soutzoukakia
Σουτζουκάκια ψημένα με μαεστρία σερβίρονται με μουστάρδα επιλογής σας και πατάτες 
‘’ψεύτρες‘’
Masterly Grilled soutzoukakia served with your selection of  mustard and ‘’Pseftres’’ 
potatoes

6,50 €

8,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €



Πιάτα με Κοτόπουλο - Dishes with chicken
Κοτόπουλο με μανιτάρια - Chicken with mushrooms
Φιλέτο κοτόπουλο με σοταρισμένα φρέσκα μανιτάρια « δεμένο» προσεκτικά με τη δική μας 
σάλτσα αλλα κρέμ. Σερβίρεται με υπέροχο αντζέμ πιλάφι
Chicken fillet with finely chopped fresh mushrooms (sautéed) “tied’’ perfectly together 
with our own sauce ala creme. It is served with delicious atzem pilaf.

Κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας - Chicken with mustard sauce
Φιλέτο κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα και εμπλουτισμένο με μια μοναδική ελαφρώς  
πικάντικη σάλτσα μουστάρδας. Σερβίρετε με ατζέμ πιλάφι
Grilled Chicken fillet topped with a slightly unique spicy mustard sauce. Served with ajem 
pilaf.

7,50 €

7,50 €

Πιάτα με ζυμαρικά - Dishes with pasta

Λαζάνια Vegetarian (Χορτοφάγων) - Vegetarian lasagna
Λαζάνια ανάμεσα σε ψιλοκομμένο κολοκυθάκι και καροτάκι με εκλεκτή Φέτα  καλυμένα με  
τη δική μας χειροποίητη μπεσαμέλ
Lasagna with finely chopped zucchini and carrots and fine feta cheese, topped with our 
own homemade bechamel sauce.

Χυλοπίτες - Hasty pudding (Thin pasta noodles)
Χυλοπίτες με κρέμα φέτας και μια πικάντικη δόση απο καυτερή πιπεριά
Hasty puddings (Thin pasta noodles) with feta cheese cream and with a spicy taste of  
chilli pepper.

5,50 €

5,50 €



Πιάτα με Μοσχάρι - Dishes with veal
Επιλεγμένο μοσχαρίσιο Rib eye ψημένο στη σχάρα όπως εσείς το επιθυμείτε με τις 
παρακάτω μοναδικές προτάσεις μας στο σερβίρισμα
Selected Rib eye grilled as you desire with our  following unique proposals in serving

Σκορδοβούτυρο - Garlic butter
Η δική μας μοναδική πινελιά στο σκορδοβούτυρο
Our own unique touch of  garlic - butter.

Μανιτάρι - Mushroom
Μια υπέροχη δική μας σάλτσα αλλά κρέμ μανιταριών
Our own wonderful  sauce of  mushrooms alla creme

Πιπέρι - Pepper
Η μοναδική σάλτσα απο διάφορους κόκκους πιπεριών (πράσινο, μαύρο, λευκό) σε απόλυτη 
γευστική αρμονία με το κρέας
The unique sauce with several pepper grains (green, black, white) absolutely harmonized 
with the meat.

Αμύγδαλο - Almond
Μοναδική πρόταση σερβιρίσματος με χειροποίητη σάλτσα με αμυγδαλόψιχα
Α unique serving proposal with homemade sauce of  almond crumb.

Παιδικό Μενού - Childrens Menu

Δημιουργήσαμε για τα παιδιά σας ιδανικές μερίδες γεύματος
με τους παρακάτω συνδιασμούς.
We created for your children ideal dinner portions with the following combinations

Κυρίως πιάτο - Main dish
Επιλογή ανάμεσα απο φιλέτο κοτόπουλο σχάρας ή σουτζουκάκι σχάρας ή σουτζουκάκια 
Σμύρνης.
Selection between grilled chicken filet or  grilled soutzoukaki or Izmir soutzoukakia

Συνοδευτική γαρνιτούρα - Accompanying trimming 
Επιλογή ανάμεσα απο πατατούλες « ψεύτρες»  ή « άγριες» ή ατζέμ πιλάφι
Selection between “ Pseftres” or “wild’’ potatoes  or atzem pilaf. 

Αναψυκτικό  ή Xυμό - Soft drink or juice 

18,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

6,00 €



Συνοδευτικά – Σως - Side Dishes - Sauce
Πατάτες Οφτές - Roasted Potatoes “Oftes”
Πατάτες μαγειρεμένες με τον ιδανικό « κλέφτικο» τρόπο στον ίδιο φούρνο με το αρνί
Potatoes cooked in the ideal way “kleftiko’’ in the same oven as the lamb.

Πλιγούρι - Bulgur
Παραδοσιακό πλιγούρι μαγειρεμένο με την δική μας ξεχωριστή συνταγή
Traditional bulgur cooked with our special recipe 

Αντζέμ πιλάφι - Atzem pilaf
Πιλάφι μαγειρεμένο με ανατολίτικες επιρροές απο Περσία
Pilaf  cooked with culinary influences from Persia.

Αγριο Ρύζι - Wild rice

Ντίπς - Dips

Πάπρικας - From paprika

Γιαουρτλού - Giaourtlou

Γιαουρτιού με σκορδοβούτυρο - Of  yoghurt with garlic butter

Γιαουρτιού με ροκφόρ - Of  yoghurt with rockfor

Μαγιονέζας - Of  mayonnaise

2,00 €

2,00 €

2,00 €

3,00 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €



Μπύρες - Beers
Alfa ποτήρι 300ml   Alfa glass 300ml
Alfa ποτήρι 500ml   Alfa glass 500ml
Alfa Weiss φιάλη 500ml  Alfa Weiss bottle 500ml
Amstel φιάλη 500ml   Amstel  bottle 500ml
Amstel Pilsner φιάλη 500ml  Amstel Pilsner bottle 500ml
Amstel Free φιάλη 500ml  Amstel Free  bottle 500ml
Heineken φιάλη 500ml  Heineken  bottle 500ml
Fischer φιάλη 500ml   Fischer  bottle 500ml
   

Αποστάγματα - Distillates
Ούζο Πλωμάρι 200ml  Ouzo Plomari 200ml
Τσίπουρο με γλυκάνισο 100ml Tsipouro with Anise 100ml
Τσίπουρο άνευ 100ml   Tsipouro without Anise 100ml
Ρακί 100ml    Cretan Raki 100ml
  

Αναψυκτικά - Soft Drinks / Refreshments
Coca Cola 250ml   Coca Cola 250ml
Coca Cola Light 250ml  Coca Cola Light 250ml
Coca Cola Zero 250ml  Coca Cola Zero 250ml
Fanta πορτοκάλι 250ml  Fanta orange 250ml
Fanta λεμόνι 250ml   Fanta lemon 250ml
Sprite 250ml    Sprite 250ml
Soda Water 250ml   Soda Water 250ml
Χυμός Amita 250ml   Juice drink Amita 250ml
Νερό Αύρα 1lt   Natural Mineral Water 1lt 
  

2,20 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,80 €
3,00 €
3,00 €

6,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 € 
1,50 € 
1,50 € 
1,00 €

Ποτά - İçecekler



Κρασιά - Wines
Κόκκινα - Red Wines
Ξηρό χύμα 500ml   Dry Red Wine 500ml
Ξηρό χύμα 1lt    Dry Red Wine 1lt
Ημίγλυκο χύμα 500ml   Demi-Sweet Red Wine 500ml 
Ημίγλυκο χύμα 1lt   Demi-Sweet Red Wine 1lt
Σπυρόπουλος Ορεινός φιάλη 750ml Spiropoulos Orino Bottled Wine 750ml
Syrah Χατζημιχάλη φιάλη 750ml Syrah Hatzimichalis Bottled Wine 750ml
Μερλοτ Χατζημιχάλη φιάλη 750ml Merlot Hatzimichalis Bottled Wine 750ml
Παράγκα Κυρ Γιάννη φιάλη 750ml Kir-Yianni Paranga Bottled Wine 750ml
Λημνιό Καρράς φιάλη 750ml  Limnio Porto Carras Bottled Wine 750ml
  

Λευκά  - White Wines
Ξηρό χύμα 500ml   Dry White Wine 500ml
Ξηρό χύμα 1lt    Dry White Wine 1lt
Σπυρόπουλος Ορεινός φιάλη 750ml Spiropoulos Orino Bottled Wine 750ml
Μοσχοφίλερο Μαντινείας φιάλη 750ml Moscofilero MantiniaBottled Wine 750ml

Μαλαγουζιά Κτήμα Άλφα φιάλη 750ml Malagouzia Alpha Estate Bottled Wine 750ml

Στροφιλιά φιάλη 750ml   Strofilia Bottled Wine 750ml
  
Ροζέ - Rose 
Αμέθυστος Λαζαρίδη φιάλη 750ml Amethystos Lazaridi bottle 750ml
Άκρες Σκούρας φιάλη 750ml  Akres Skouras bottle 750ml
Τέχνη Αλιπίας φιάλη 750ml  Techni Alipias bottle 750ml
  

Ρετσίνες   

Ρετσίνα Γεωργιάδη φιάλη 500ml Georgiadis Retsina Bottled Wine 500ml
Ρετσίνα Βασίλισσα φιάλη 500ml Vasilissa Retsina Bottled Wine 500ml
Χύμα 500ml    Dry Retsina Wine 500ml
Χύμα 1lt    Dry Retsina Wine 1lt

3,50 € 
6,00 € 
3,50 € 
6,00 € 
12,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
19,00 € 
12,00 €

3,50 €
6,00 € 
12,00 € 
15,00 € 
18,00 € 
14,00 €

19,00 € 
15,00 € 
20,00 €

2,50 € 
3,50 € 
2,50 € 
5,00 €


