
Starters €

Pao de Alhinio (Garlic bread)/ (Σκορδόψωμο με βούτυρο 

μυρωδικών) 2,50

The LULA- grilled fried or Cajun (Calamari prepared to your 

choice of style served with lemon butter sauce)/ (Καλαμάρι 

μαγειρεμένο κατ' επιλογήν σας, σερβίρονται με πιπεριά, κρεμμύδι 

και ελαιόλαδο) 5,90/11,00

Bokkarinios (150 gr. Sardines grilled with coarse salt served with 

pepper, onion and olive oil)/ (150 γρ. σαρδέλες σχάρας, 

σερβίρονται με πιπεριά, κρεμμύδι και ελαιόλαδο) 6,50

Mussel Bay (Mussels steamed in white wine, lemon and garlic 

sauce and paprika)/ (Μύδια μαγειρεμένα σε σάλτσα λευκού 

κρασιού, λεμονιού και σκόρδου και πάπρικα) 6,50/11,00

Prawn Tempura (Served with a chili marmalade)/ (Γαρίδες σε 

κουρκούτι με πικάντικη μαρμελάδα) 8,50

Durban Prawns (Fried prawns served with a creamy Peri peri 

sauce)/ (Τηγανιτές γαρίδες σερβιρισμένες με κρεμμώδη Πίρι-πίρι 

σάλτσα) 8,50

Octopus Carpaccio (Served with our special dressing)/ 

(Καρπάτσιο χταποδιού με τη δική μας σάλτσα) 8,50

Marinated Anchovies (Served with oil and vinegar)/ 

(Μαριναρισμένος γαύρος) 5,00

White tarama (Fish roe salad dip)/ (Απλό… ταραμοσαλάτα!!!) 4,00

Boerewors (Traditional South African sausage… A must try!)/ 

(Παραδοσιακό Νοτιοαφρικάνικο λουκάνικο… Δοκιμάστε το!) 10,00

Atlantic Crab (Cooked with your choice of Chili or Curry)/ 

(Κάβουρα Ατλαντικού μαγειρεμένο κατ' επιλογήν) 13,90

Tuna Tataki (Τατάκι τόνου) 9,00

Snails- escargot (6 snails in the shell prepared in a pesto sauce)/ 

(6 σαλιγκάρια με το κέλυφος προετοιμασμένα σε σάλτσα πέστο) 8,00

Bufallo Wings (BBQ chickn wings)/ (Φτερούγες κοτόπουλο με BBQ 

σάλτσα) 6,50

Haloumi cheese (Χαλούμι) 6,50

Chips (Freshly cut fried chips)/ (Φρεσκοκομμένες τηγανιτές 

πατάτες) 3,20

Fish Co Platters 
(Περικλέους 11, Ν. Ψυχικό  154-51)

Μενού
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Surf food €

Fish & chips (Old English style hake and chips grilles or in butter) 

(Φιλέτο ψααριού στη σχάρα ή σε κουρκούτι με τηγανιτές πατάτες) 8,00

Fish of day (Local fish portion with our spice, served with olive oil 

and lemon) (Φιλέτο ψάρι στη σχάρα με τα δικά μας μπαχαρικά και 

λαδολέμονο) 15,00

Whole fish of the day (Ask your waiter for availability and prices) 

(Ρωτήστε το σερβιτόρο για τη διαθεσημότητα και τις τιμές) -

Pasta de Camarao (Spaghetti) (Prawns prepared with preserved 

lemon, chili and creamy garlic butter) (Γαρίδες με παστό λεμόνι, 

τσίλι και κρεμμώδης σκορδοβούτυρο) 18,00

Pasta de Mare (Spaghetti) (Prawns, octopus, calamari, mussels 

prepared with spring onion, fresh tomato, white wine and garlic 

sauce)/ (Γαρίδες, χταπόδι, καλαμάρι, μύδια μαγειρεμένα με 

φρέσκο κρεμμυδάκι, φρέσκια ντομάτα, λευκό κρασί και σάλτσα 

σκόρδου) 20,00

Prawn Curry (Prawns cooked in an exotic curry sauce and 

finished with cocunut cream) (Γαρίδες μαγειρεμένες σε εξωτική 

σάτσα κάρυ με γάλα καρύδας) 16,00

Tuna steak (200g. Tuna fillet lightly grilled and served on peri- peri 

sauce and chips) (200 γρ. φιλέτο τόνου ελαφρώς μαγειρεμένο, με 

σάλτσα Πίρι- πίρι και τηγανιτές πατάτες) 16,00

Vegeterian Option (Please ask your waiter) (Παρακαλώ ρωτήστε 

τον σερβιτόρο) 15,00

Fish CO. mbos €

All Combos are sered either with mixed rice or fried chips / Όλα 

τα combos είναι σερβιρισμένα με ανάμεικτο ρύζι ή τηγανιτές 

πατάτες 

Plett Combo (Queen prawns and mussles)/ (Queen γαρίδες και 

μύδια) 18,00

Lekker Combo (Queen prawns and calamari)/ (Queen γαρίδες 

και καλαμάρι) 18,00

Cape Combo (Queen prawns and baby hake)/ (Queen γαρίδες 

και ψάρι) 18,00

Boere Combo (1/2 rack of ribs, boerewors and buffalo wings)/ 

(1/2 χοιρινή κορτεζίνα και Queen γαρίδες) 18,00

Mixed grilled Combo (1/2 rack of ribs, boerewors and buffalo 

wings)/ (1/2 χοιρινή κορτεζίνα, λουκάνικο και φτερούγες 

κοτόπουλου) 18,00
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Turf food €

Mozambique chicken (Tender debones chicken leg grilled with a 

Portuguese marinade)/ (Φιλεταρισμένο μπουτάκι κοτόπουλου στη 

σχάρα με Πορτογαλική μαρινάδα) 9,00

BBQ Ribs (Juicy finger licking pork ribs served with fried chips)/ 

(Ζουμερή χοιρινή κορτεζίνα σερβιρισμένη με τηγανιτές πατάτες) 17,00

Fillet Steak (Pan fried fillet to perfection in butter served with fried 

chips)/ (Μοσχαρίσιο φιλέτο μαγειρεμένο με βούτυρο, 

σερβιρισμένο με τηγανιτές πατάτες) 22,00

Surf and tyrf (Beef fillet steak plus 4 Queen prawns served with a 

delicius prawns sauce)/ (Μοσχαρίσιο φιλέτο με 4 Queen γαρίδες 

και σάλτσα γαρίδας) 28,00

Rib- eye (Rib-eye grilled to your taste and served with fried 

chips)/ (Rib-eye στη σχάρα σερβιρισμένο με τηγανιτές πατάτες) 19,50

Butchers Platter (Rib-eye, boerewars and ribs- Carnivores only 

please)/ (Κόντρα φιλέτο, boerewors και χοιρινή κορτεζίνα) 40,00

Salads €

Fish Co salad (Mixed greens and tomato salad with broken rusks, 

capers, mozzarella, cheese, roasted pistachios and basil 

dressing)/ (Ανάμεικτη σαλάτα με ντομάτα, σπασμένα 

κριθαροκούλουρα, κάπαρη, μοτσαρέλα, καβουρδισμένα φιστίκια 

Αιγίνης και λαδόξυδο με βασιλικό) 7,50

Prawn Star salad (Mixed greens, mace leafs, fresh onion, garlic 

croutons, fried spicy shrimps and a sweet, spicy dressing)/ 

(Ανάμεικτη σαλάτα, ευρωπαϊκή γλιστρίδα, φρέσκο κρεμμυδάκι, 

κρουτόν με σκόρδο, τηγανιτές πικάντικες γαρίδες και γλυκιά, 

πικάντικη σάλτσα) 8,00

Fish Hoek salad (Smoked salmon, baby spinach, green apples, 

fresh basil, chopped chilli, fresh onion, radish and baked 

beetroot)/ (Καπνιστός σολωμός, σπανάκι, πράσινο μήλο, 

φρέσκο βασιλικό, τσίλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, ραπανάκι και ψητά 

παντζάρια) 8,50

Village Greek Salad (Tomato, onions, green peppers, home 

made cottage cheese and olive oil)/ (Ψητά παντζάρια, κρεμμύδι, 

σπιτική ξυνομυζήθρα και ελαιόλαδο) 7,00

Beet This salad (Baked beetroot and onions with home made 

cottage cheese and olive oil)/ (Ψητά παντζάρια, κρεμμύδι, 

σπιτική ξυνομυζήθρα και ελαιόλαδο) 6,00
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Calamari salad (Cracked pepper and salt Calamari lightly fried 

and served on a bed of rocket and baby spinach)/ (Σπασμένο 

πιπέρι και αλάτι και καλαμάρι ελαφρώς τηγανιτό σερβιρισμένο σε 

baby σπανάκι και ρόκα) 7,50

Platters €

All Platters are served on a bed of mixed rice / Όλα τα παρακάτω 

είναι σερβιρισμένα με ανάμεικτο ρύζι)

FISH CO. PLATTER (Queen prawns, hake, calamari, mussels)/ 

(Queen γαρίδες,ψάρι, καλαμάρι, μύδια)  S/M/L/XL 18,00/32,00/59,00/80,00

Dare to Share Platter (600g. Lobster and 2 Tiger Giants prepared 

either as a pasta or perfectly grilled)/ (600 γρ. Αστακός και 

γαρίδες tiger Giants με μακαρόνια ή στο γκριλ) 60,00

Prawn Feast (6 king, 6 Queen, 6 tempura, 6 durban) 35,00

Camarao- prawns €

Tiger Giants  (Each/ 6's/ 12's/18's) 12,00/65,00/'-/'-

Kings (Each/ 6's/ 12's/18's) 3,00/17,00/33,00/50,00Our prawns are butterfied, lightly grilled, and served with lemon 

butter sauce on a bed of rice)/ (Οι γαρίδες μας είναι butterly, 

ελαφρώς μαγειρεμένες στη σχάρα και σερβίρονται με σάλτσα 

λεμονιού και βουτύρου πάνω σε ρύζι)Prawns de Alhinio (Queen Prawns prepared in a garlic beer 

sauce)/ (Queen γαρίδες μαγειρεμένες σε σάλτσα μπύρας και 

σκόρδου) 16,00

Prawns Nacional (Specialty) (Queen Prawns Cooked in stout berr 

with garlic and a touch of chilly)/ (Queen γαρίδες μαγειρεμένες 

με μαύρη μπύρα, σκόρδο και τσίλι) 19,90

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 23/08/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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