Ελαφρύ Σνακ
Light Snack
Τοστ με υλικά της επιλογής σας | 3.5
Ζαμπόν ή γαλοπούλα, ντομάτα, τυρί.
Σερβίρεται με ανάμικτη σαλάτα
Toast with ingredients of your choice
Ham or Turkey, tomato, cheese. Served
with mixed salad
Μπαγκέτα Τρικολόρε | 4.8
Μοτσαρέλα, τομάτα, πέστο βασιλικού και
κρέμα καραμελωμένου βαλσαμικού
Baguette Tricolore
Mozzarella, tomato, basil pesto and
caramelized balsamic vinegar
Μπαγκέτα “Μεξικάνα” | 5.0
Ψητό μοσχάρι*, γκουακαμόλε, μαρούλι,
τομάτα
Baguette “Mexicana”
Roast beef*, guacamole, lettuce, tomato
Αραβική πίτα* με ψητά λαχανικά | 4.8
Παρμεζάνα και κρέμα βαλσάμικο
Arabic pita bread* with grilled vegetables
Parmesan and balsamic cream
Κλαμπ σάντουιτς με επιλογή από φιλέτο
κοτόπουλο ή ψητό μοσχάρι* | 7.0
Ζαμπόν, τυρί, αβγό, μαρούλι τομάτα,
μαγιονέζα, τηγ. πατάτες country
Club sandwich of your choice with chicken
fillet or roast beef*
Ham, cheese, egg, lettuce, tomato,
mayonnaise, country style french fries
Κλαμπ σάντουιτς Light 8.0
Ψωμί ολικής, καπνιστός σολομός*,
κάπαρη, κρεμμυδάκι φρέσκο, Philadelphia.
Σερβίρεται με φρέσκια ανάμικτη σαλάτα
Club sandwich Light
Whole wheat bread, smoked salmon*,
capers, scallions, cream cheese.
Served with fresh mixed salad
Ομελέτα με υλικά της επιλογής σας 7.0
Τυρί, ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, πιπεριές,
μανιτάρια, φέτα, κρεμμύδι, σπανάκι.
Συνοδεύεται από τηγ. πατάτες country
Omelette with ingredients of your choice
Cheese, ham, bacon, tomato, peppers,
mushrooms, feta cheese, onion, spinach.
Served with country style french fries

Δροσερές Σαλάτες
Refreshing Salads
Ελληνική σαλάτα | 7.0
Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, φέτα,
κρεμμύδι, ελιές, ντακάκια και κάπαρη
Greek salad
Tomato, cucumber, bell pepper, Feta,
onions, olives, barley rusks and capers
Σαλάτα Μεσογειακή| 8.0
Φακές beluga, φέτα, λιαστή ντομάτα,
σπανάκι και κρεμμυδάκι φρέσκο
Mediterranean Salad
Lentils beluga, Feta, sundried tomato,
baby spinach and scallions
Σαλάτα καίσαρα | 8.0
Μαρούλι, κοτόπουλο, μπέικον, κρουτόν και
dressing καίσαρα
Caesar salad
Lettuce, chicken, bacon, croutons and
Caesar’s ‘dressing
Σαλάτα σπανάκι | 6.5
Σπανάκι baby, λιαστή ντομάτα,
κουκουνάρι και ξινομυζήθρα
Spinach salad
Baby spinach, sundried tomatoes, pine
nuts and “mizithra” cheese

Ορεκτικά
Appetizers
Πλατό με ποικιλία ελληνικών τυριών και
αλλαντικών | 9.5
Selection of Greek cheeses and cold cuts
platter
Γαρίδες σαγανάκι | 11.5
Γαρίδες* σωτέ με φρέσκια ντομάτα, ούζο
και τυρί Μετσοβόνε
Prawns saganaki
Prawns* sauté with fresh tomato, ouzo
and smoked “Metsovone” cheese
Χαλούμι στη σχάρα με αρωματικό
ντοματάκι | 9.0
Haloumi on the grill with marinated
tomatoes

Ανάμεικτα λαχανικά σχάρας με dressing
βαλσαμικού ξυδιού | 7.0
Mixed grilled vegetables with balsamic
vinegar dressing
Χειροποίητη τυρόπιτα* με φέτα ΠΟΠ και
ξινή κρέμα | 7.0
Traditional cheese pie* with Feta cheese
and sour cream
Τηγανητές Πατάτες country | 3.5
Country style french fries
Σούπα ημέρας | 6.5
Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για μια
αναζωογονητική σούπα.
Soup of the day
Ask your waiter for a revitalizing soup.

Ζυμαρικά και Ριζότο
Pasta and Risotto
Σπαγγέτι με φρέσκια ντομάτα, βασιλικό και
φέτα ΠΟΠ| 7.0
Spaghetti with fresh tomato, basil and feta
cheese
Πέννες με κοτόπουλο, ανάμικτα ψητά
λαχανικά και τυρί Ξινομυζήθρα | 9.0
Penne with chicken, mixed grilled
vegetables and “mizithra” cheese
Ριζότο με ποικιλία μανιταριών, παρμεζάνα
και πάστα μαύρης τρούφας | 9.0
Risotto with mushrooms, parmesan and
black truffle paste
Ριζότο με γαρίδες*, ντοματίνια και
σκορδοβούτυρο, σβησμένο με ούζο | 14
Risotto with prawns*, cherry tomatoes
and garlic butter, flambé with ouzo

Κυρίως Πιάτα
Main courses
Bacon & Cheese Βurger | 9.0
180gr μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus*,
τυρί, ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένα
κρεμμύδια, burger sauce, συνοδεύεται με
χωριάτικες τηγ. Πατάτες*/
180gr Black Angus beef burger*, cheese,
bacon, tomato, lettuce, caramelized
onions, burger sauce, served with country
style fries*
Tiare Burger | 13.0
220gr μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus*,
τυρί, μπέικον, τηγανητό αυγό, ντομάτα,
μαρούλι, μαρμελάδα κρεμμύδι, burger
sauce, συνοδεύεται με χωριάτικες τηγ.
Πατάτες* /
220gr Black Angus beef burger*, cheese,
bacon, sunny side up egg, tomato,
lettuce, onion marmalade, burger sauce,
served with country style fries*
Σουβλάκι Κοτόπουλο | 9.0
Μαριναρισμένο φιλέτο από μπούτι
κοτόπουλο με χαλούμι και ψητά λαχανικά
Chicken Souvlaki
Boneless whole chicken leg marinated and
skewered with haloumi cheese and grilled
vegetables
Χειροποίητο Σουβλάκι Χοιρινό | 8.0
Ζουμερά κομμάτια χοιρινού με λαχανικά.
Σερβίρεται με τηγ. πατάτες country*,
τζατζίκι, πιτούλες*, ντομάτα και κρεμμύδι
Traditional Pork Souvlaki
Juicy pork pieces with vegetables on a
skewer, served with country style fries*,
tzatziki, pita bread*, tomato and onion
Μουσακάς | 9.0
Ο παραδοσιακός. Μαγειρεμένος σε πήλινο
σαγάνι με μελιτζάνα, κιμά και φρέσκια
μπεσαμέλ
Moussaka
The traditional recipe. Cooked in a clay
pot with aubergines, minced meat and
béchamel sauce

Φιλέτο από Λαβράκι*
με χόρτα εποχής και πατατούλες baby
αρωματισμένες με μυρωδικά και λεμόνι|
14.0
Seabass fillet*
with wild greens and baby potatoes
flavored with herbs and lemon juice
Πικάντικο κοτόπουλο | 10.0
Φιλέτο κοτόπουλο μαριναρισμένο με μίγμα
από πικάντικα μπαχαρικά και lime μαζί με
πατατούλες φούρνου
Chicken Picante
Chicken fillet marinated with a mix of
piquant spices and lime, served with baby
potatoes
Ψαρονέφρι | 11.0
Τρυφερά φιλετάκια χοιρινού, με σάλτσα
φασκόμηλο συνοδευόμενα από Λιγκουίνι
Pork fillet
Tender pork pieces, with sage sauce
accompanied with Linguini
Ribeye steak | 15.0
250gr. Σερβίρεται με τραγανή σαλάτα
ρόκας και παρμεζάνας
Ribeye steak
250gr. Served with crispy rocket green
and parmesan salad

Επιδόρπια
Deserts
Σοκολατόπιτα | Chocolate pie 4.0
Πορτοκαλόπιτα | Orange pie 4.0
Τσιζκέικ “New York style” με ανθότυρο και
βύσσινο| 4.5
Cheesecake “New York style” with sour
cherry
Γλυκό ημέρας | Dessert of the day 4.0
Ρωτήστε μας |Ask your waiter
Ποικιλία φρούτων εποχής | 4.5
Assorted seasonal fruit platter
Στραγγιστό Γιαούρτι με φρούτα εποχής,
μέλι και καρύδια | 4.5
Greek yogurt with seasonal fruits, honey,
and walnuts
Παγωτό (1 μπάλα) 1.5
Βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα, φράουλα,
καραμέλα, φιστίκι, καϊμάκι, cookies,
σορμπέ μάνγκο, σορμπέ φράουλα
Ice cream (1 scoop)
Vanilla, chocolate, banana, strawberry,
caramel, pistachio, “Kaimaki”, cookies,
sorbet mango, sorbet strawberry
Απολαύστε το γλυκό σας με μία μπάλα
παγωτό | 1.0
Enjoy your dessert with a scoop of ice
cream

