
Γεύσεις µε... 
ιστορία προελεύσεως 
 
Πάνε περισσότερα από δεκαοκτώ χρόνια που το εστιατόριό µας 
«Γεύσεις µε Ονοµασία Προελεύσεως» άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα 
του. Ένα εστιατόριο µε σαφέστατη φιλοσοφία και ταυτότητα κουζίνας. 
Έµπνευσή µας η γαστρονοµική παράδοση και ο πλούτος των προϊόντων 
της ελληνικής γης. 
Η χρήση ελαιολάδου µας γυρίζει πίσω στην αξία του ξεχασµένου σπιτικού 
φαγητού και η απάντησή µας στο υπερβολικό είναι το απλό και το λιτό. 
Οι συνταγές µας ακολουθούν πιστά τις τέσσερις εποχές του χρόνου και τις 
αρχές της υγιεινής διατροφής αξιοποιώντας τους ζωµούς από φρέσκα 
χορταρικά, κρεατικά & θαλασσινά. 
Εµπνεόµαστε από την παράδοση και την καρδιά µας. 
Αντιµετωπίζουµε τα πιάτα µας ως πίνακες γευστικούς & αισθητικούς, 
παρεµβαίνοντας όσο το δυνατό λιγότερο σε θέµατα τεχνοτροπίας. 
Επιπλέον στα πιάτα αναγνωρίζετε ξεκάθαρα τις γεύσεις των υλικών, τα 
οποία ενώνονται σε γευστικά σύνολα αρµονικά δεµένα µεταξύ τους. 
Το κρασί για µας δεν είναι ένα απλό συνοδευτικό του φαγητού. 
Είναι η µεγάλη µας αγάπη, ο διηνεκής έρωτας, το πάθος της ζωής µας, 
γι’ αυτό στις «Γεύσεις µε Ονοµασία Προελεύσεως», θα βρείτε κρασί σε 
απίστευτα µεγάλη ποικιλία, καθώς και όλα τα παράγωγά του, όπως κονιάκ, 
τσίπουρα, eau de vie, αποστάγµατα. 
Η µεγαλύτερη ευχαρίστηση όλων των συντελεστών τούτου του εστιατορίου 
είναι να σας βλέπουµε όλο και πιο συχνά µια που µας ενώνει ένα κοινό 
ενδιαφέρον, το καλό φαγητό και το καλό κρασί. 
Ελπίζουµε πάντα να βρίσκετε κοντά µας µια γευστική απόλαυση, άξια των 
προσδοκιών σας. 
Ευχόµαστε ολόψυχα Καλή Όρεξη! 
  



 

Προϊόντα  
Με Ονοµασία Προελεύσεως 

 
Αν αγαπάτε το τυρί & τα αλλαντικά, τότε έχετε έρθει στο κατάλληλο µέρος. 
Οι «Γεύσεις µε Ονοµασία Προελεύσεως» διαθέτουν µία σηµαντική ποικιλία 
από τυριά και αλλαντικά ελληνικής προέλευσης, που σπάνια µπορείτε να 
βρείτε στην αγορά. 
 
Ενδεικτικά σας αναφέρουµε το Γαλοτύρι  από την Ήπειρο, το Αρσενικό  
από τη Νάξο, την Μανούρα  από τη Σίφνο, το Αυγοτάραχο  από το 
Μεσολόγγι, το Σαλάµ ι  από την Λευκάδα, το Prosciutto από το Καρπενήσι.  
 
Η ποικιλία τούτη διαφέρει ανάλογα µε την εποχή του έτους. 
 
Ρωτήστε µας τι σας προτείνουµε και σήµερα και ζητήστε µας να σας 
φτιάξουµε µία ποικιλία 
 
 
 

Πιάτο  τυριών         €10.90 
 
Πιάτο  αλλαντικών        €10.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ξεκινήστε µε... 

 
 
 
Καπνιστή  Μελιτζανοσαλάτα  µε  µαστίχα  8,20 
 
µαζί µε ζεστές άζυµες πιτούλες .  
 
 
Ντοµάτα          8,70 
 
Με “spaghetti” αγγουριού, φρέσκα αρωµατικά, ελιές,  
ξινοµυζήθρα & µαυροκούκι        
  
 
Πράσινη  Δροσερή       8,70 
     
Δροσερές πρασινάδες µε φρούτα, καβουρδισµένο 
φιστίκι Αιγίνης & λαδολέµονο εσπεριδοειδών. 

 
 
Χόρτα  Σαλάτα        9,30 
 
Καλοκαιρινά χόρτα µε άγρια αγκιναράκια, κολοκυθάκια  
& λαδολέµονο ντοµάτας.  
 
 
Φάβα  µε  Chips Παντζαριού     8,20 
     
Σερβίρεται µε chips παντζαριού, φρέσκο κρεµµυδάκι,  
αρωµατικά βότανα & λαδολέµονο µε safran. 
 
 
Mil lefeuil les Φρέσκιας  Σαρδέλας           10,30
    
 
Φρέσκιες ξεκοκαλισµένες σαρδέλες στη σχάρα  
µε ψητές ντοµάτες & σάλτσα κάπαρης µε µαϊντανό 
 
 
 



 
Καλαµάρι  Ψητό        11,40 
         
Καλαµάρι  στη σχάρα µε λαδολέµονο βασιλικού &  
δυόσµου µαζί µε σπιτικά chips πατάτας µε πάπρικα.  

 
 
Γαρίδες  Σαγανάκι       11,40 
 
Με φρέσκια ντοµάτα, φέτα & ούζο 
 
 
Τυρόπιτα  «της  στιγµής»       9,20 
 
Φέτα Σπερχειάδας µε χειροποίητο φύλλο γιουφκά. 
Ψήνεται στο φούρνο τη στιγµή που την παραγγέλνετε 
και σερβίρεται µε χονδροτριµµένο µαύρο πιπέρι. 
 
 
Σουφλέ  Κολοκυθιού        9,20 
 
Με παρµεζάνα, κεφαλογραβιέρα Αµφιλοχίας,  
σύγκλινο Μάνης & φρέσκα αρωµατικά. 

 
 
Ανοιχτή  τραγανή  πίτα       9,20 
 
µε φρέσκο κατσικίσιο τυρί, pesto αρωµατικών και  
ωµό prosciutto 
 
 
Κεφτεδάκια         9,20 
 
Μυρωδάτα κεφτεδάκια στη σχάρα. Συνοδεύονται  
µε δύο σάλτσες. Δροσερή σάλτσα γιαουρτιού &   
καυτερή σάλτσα πιπεριάς. 
 
 



Συνεχίστε µε... 

 
 
 
Ελληνική  «Αραµπιάτα»      12,00 
 
Πένες µε φέτα, µπούκοβο, ελιές, φρέσκα αρωµατικά 

 
 
Μπακαλιάρος  «Χουνκιάρ»     16,30 
 
Φιλετάκια από παστό µπακαλιάρο, µαγειρεµένα µε  
δενδρολίβανο & φρέσκια ντοµάτα µαζί µε πουρέ  
καπνιστής µελιτζάνας 
 
 
Σουβλάκι  Κοτόπουλο       16,90   

 
Μικρά τρυφερά σουβλάκια κοτόπουλου σε κρούστα  
από µπαχαρικά µε τραγανές Αραβικές πιτούλες &  
σαλάτα από φρέσκα µανιτάρια 
 
 
Μπιφτεκάκια  Γαλοπούλας      16,30 
 
Με φρέσκα αρωµατικά & µπαχαρικά ψηµένα στη σχάρα 
µε σάλτσα µουστάρδας. Συνοδεύονται µε σαλάτα  
ταµπουλέ µε κινόα. 

  
 
Burger          18,00 
 
Με µοσχαρίσιο ζουµερό µπιφτέκι, µελωµένη ντοµάτα 
& σάλτσα γραβιέρας. Συνοδεύεται µε κυδωνάτες  
τηγανητές πατάτες.   
 
 
 



Τρυφερό   Μοσχάρι         19,00 
 
Λεπτές φετούλες από µοσχαρίσια bavette στη σχάρα  
µε σουσαµένια σάλτσα σόγιας µε ελαιόλαδο  
& φρέσκια ρίγανη. Συνοδεύεται µε πουρέ αρακά. 

 
 
Ribeye Steak (ατοµικό)     19,00 
Ribeye Steak (για 2 άτοµα)     31,60 
 
Με σάλτσα τσιµιτσούρι & πατάτες τηγανητές. 
 
 
Λαυράκι          18,00 
 
Με λεµονάτη σάλτσα & πουρέ µελιτζάνας. 
 

  



Γεύσεις  Γλυκές  

 
 
 
Σοκολατένιο  Γλυκό       8,20 
 
Ganache από σοκολάτα Valrhona 
σε µπισκότο φουντουκιού. 

 
 
Τάρτα  Λεµονιού        8,20 
 
Κρέµα Λεµονιού επάνω σε τραγανό µπισκότο 
 µε γλυκό του κουταλιού κυδώνι. 

 
 
Πάβλοβα         8,20 
 
Με πλούσια κρέµα αρωµατισµένη µε µαστίχα και  
φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. 

 
 
Παγωτό  Χαλβάς        7,60 
 
Παγωτό από χαλβά Μακεδονίτικο. Σερβίρεται  
µε σύκα µαριναρισµένα σε σάλτσα ούζου µε 
µαύρο πιπέρι. 

 
 
Παγωτό  Dulce de Leche     7,10 
 
Mε σάλτσα καραµέλας γάλακτος 
 
 
 
 
  



Νερά-Αναψυκτικά  
Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι 1L      2,00 
Μεταλλικό Νερό Αύρα Tεµένης Αιγίου 1L   2,50 
Μεταλλικό Νερό Κορπή Ακαρνανικών Ορέων 1L  2,50 
Ξινό Νερό 1L (ανθρακούχο)      3,50 
Σουρωτή Χαλκιδικής 0,25L (ανθρακούχο)   2,00 
Λεµονίτα ΕΨΑ Αγριάς Βόλου              3,00 
Πορτοκαλάδα ΕΨΑ Αγριάς Βόλου                 3,00            
Coca Cola                  3,00 

 
Καφέδες  
Ελληνικός                  2,70 
Γαλλικός                   2,70 
Espresso         2,70 
Διπλός Espresso        4,30 
Capuccino         4,30 

 
��������� 
Τσάι του βουνού        3,30 
Φασκόµηλο        3,30 
Χαµοµήλι         3,30 
Τσάι Kusmi         3,30 

 
Μπύρες  
Fischer 0,50 l        4,50 
La Trappe 0,33 l (κόκκινη µοναστηριακή)   6,60 
Duvel 0,33 l strong golden ale 8,5% vol.             6,90 
Erdinger 0,50 l Γερµανική weiss              7,30 
Chimay 0,33 l µοναστηριακή 9,0% vol.             7,50 
La Goudale 0,75 l (Γαλλική ξανθιά)    9,90 
Estrella Inedit 0,75l (Ισπανική ξανθιά)    9,00 
 
Buckler 0,33 l χωρίς alcohol      3,50 
 
Ο	  καταναλωτής	  δεν	  έχει	  υποχρέωση	  να	  πληρώσει	  εάν	  δε	  λάβει	  το	  νόμιμο	  
παραστατικό	  στοιχείο	  (απόδειξη	  -‐	  τιμολόγιο).	  
Consumer	  is	  not	  obliged	  to	  pay	  if	  the	  notice	  of	  payment	  has	  been	  received	  
(receipt	  -‐	  invoice).	  
Αγορανομικός	  υπεύθυνος:	  Σπύρος	  Ζουμπούλης	  



Gefseis... 
with a story to tell 
	  
It is over eighteen years since our restaurant Gefseis me Onomasia 
Proelefseos, (literally translated: Flavours with Appellation of Origin) first 
opened its doors. Gefseis is a restaurant with a definite identity and 
philosophy. Our inspiration is taken from tradition and the richness of the 
produce of Greece. 
The use of olive oil takes us back to forgotten home cooking and our 
answer to complicated cuisine is simplicity. With health in mind our 
recipes closely follow the four seasons of the year and we use the broth 
of fresh vegetables, meat and seafood. We create our dishes like a work 
of art, blending both taste and aesthetics, inspired by tradition. However, 
the individual flavours that harmoniously blend in as a whole, can easily 
be identified. Our dishes are prepared as naturally as possible. 
Wine is not just a simple addition to the meal. It is our love, our undying 
love, our passion. This is why here at Gefseis you will find an incredible 
variety of fine wines, as well as cognac, tsipouro and other distillations.	  
	  
	  
It will be our pleasure to see you, as we have a common interest in good 
food and excellent wine. Our aim is to fulfil all your gastronomic 
expectations and to continue to do so again and again.	  
	  
	  

We wish you “Bon Appetit!” 
  



 

Greek   
Delicacies 

 
If you love cheese and cold cuts, then you have come to the right place. 
Gefseis has a wide variety of Greek cheeses and cold meats seldom found on 
the market. 
 
Examples of our products are Galotir i  cheese from Epirus, Arseniko 
cheese from Naxos, Manoura cheese from Sifnos, f ish roe from Mesolongi, 
Salami from Lefkas, Prosciutto from Karpenisi. 
 
The selection varies according to the season of the year.  
 
Ask us for the recommendations of the day and we will prepare a selection for 
you. 
 
 
 
 

Cheese Platter       €10.90 
 

Cold cuts Platter       €10.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Start with 
 

Smoked “Melitzanosalata”    8,20 
 
Mastic flavoured smoked aubergine dip. 
Accompanied by warm pita bread. 
 
 
Fresh Green Salad      8,70 
           
Fresh green leaves, with fruit, roasted pistachios 
and a citrus fruit dressing. 

 
 
Tomato Salad        8,70 
 
With cucumber “spaghetti”, fresh herbs, olives,  
xinomitzythra cheese & black sesame 
   
 
Cooked Greens       9,30 
   
   
Summer greens with wild artichokes, zucchini  
 and a dressing of olive oil, lemon and tomato. 

 
 
Spli t  Yellow Peas with Beetroot   8,20 

 
Puréed split yellow peas, beetroot chips,  
roasted olives from Amfissa and fresh herbs  
with a saffron dressing. 
 
 
Fresh Sardines Mil lefeuil les    10,30 
 
Grilled fillets of sardines served with baked  
tomatoes and a caper and parsley sauce.   
 
 



 
 
Gri l led Kalamari       11,40 
         
Kalamari grilled and dressed with basil, mint 
and olive oil. Served with homemade chips 
with paprika. 

 
 
Shrimps Saganaki      11,40 
 
With fresh tomato, feta & ouzo. 
 
 
“Last minute” Cheese Pie       9,20 
 
Made with Feta from Sperhiada and hand made  
pastry, popped in the oven the minute your order it. 
Served with fresh milled black pepper. 

 
 
Zucchini Souff lé          9,20 
 
Zucchini, parmesan, kefalograviera from Amfilohia, 
siglino from Mani & fresh herbs. Served with fresh 
rocket salad. 
 
 
 “Flan”            9,20 
 
With fresh goat’s cheese, fresh herbs pesto and crude  
prosciutto on a crunchy base. 
 
 
Gri l led Meatballs                9,20 
 
Grilled meatballs with a yoghurt sauce and a spicy 
pepper sauce. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Continue with 
 
 
Arabiata a la Greca       12,00 
 
Penne with fresh tomato sauce, feta, boukovo, 
olives & fresh herbs. 

 
 
Hunkar Cod        16,30 
 
Fillets of salt cod cooked with rosemary & fresh tomato 
served with a smoked aubergine puree. 

 
 
Chicken Kebab       16,90 
 
Tender chicken kebabs cooked in a crust of spices  
and served with a fresh mushroom salad. 
 
 
Turkey Burgers       16,30 
 
Juicy turkey burgers with spices & fresh herbs, 
cooked on the grill with a mustard sauce accompanied  
by a quinoa tabbouleh salad.   
 
 
Beef Burger        18,00 
 
With cooked tomato and gruyere cheese. 
Served with fried potatoes. 
 
 
Τender Beef         19,00 
 
Thin slices of beef with a sesame and soy sauce, 
extra virgin olive oil & fresh oregano.  
Served with a purée of peas. 



 
 
Rib eye Steak (for 1)      19,00 
 
Rib eye Steak (for 2)      31,60 
 
With chimichurri sauce and fried potatoes . 

 
 
Sea Bass        18,00 
 
With a lemon sauce and an aubergine purée. 
 
 
 
 
 
 

  



Deserts 
 
 
Chocolate Dessert      8,20 
     
Ganache of Valrhona chocolate 
on a praline biscuit base. 
 
 

Lemon Tart        8,20 
 
Lemon curd on an almond biscuit base topped 
with quince sweet of the spoon. 

 

Pavlova         8,20 
 
Meringues with a mastic cream  and fresh summer fruits. 
 

Halva Ice cream       7,60 
     
Ice cream made with Macedonian halva. Served  
with figs marinated in ouzo and black pepper 

 
 
Dulce de Leche Ice-cream    7,10 
 
With caramel sauce. 

 
 
 
  



Beverages 

Zagori mineral water 1L     2,00 
Avra mineral water from Temeni in Aigio 1L  2,50 
Korpi mineral water from  
the Akarnanian Mountains 1L    2,50 
Xino Nero carbonated water 1L    3,50 
San Pelegrino 0,500L      3,00 
Souroti carbonated water from Halkidiki 0,25L  2,00 
Epsa fizzy lemonade from Agria in Volos  3,00 
Epsa fizzy orange from Agria in Volos   3,00 
Coca-Cola        3,00 

 
 

Coffee 
Espresso        2,70 
Double Espresso       4,30 
Cappuccino       4,30 
Filter Coffee       2,70 
Greek Coffee       2,70 
 
 

Tea 
Lipton Tea        3,30 
Greek Mountain Tea      3,30 
Sage Tea        3,30 
Chamomile Tea       3,30 

 

Beer 
Fischer 0,50 cl       4,50 
La Trappe 0,33 cl (monastery red)    6,60 
Duvel 0,33 cl strong golden ale 8,5% vol.  6,90 
Erdinger 0,50 cl German weiss    7,30 
Chimay 0,33 cl monastery beer 9,0% vol.  7,50 
La Goudale 0,75 cl (French lager)    9,90 
 
Buckler 0,33 cl non-alcoholic    3,50 

 


