
«Οι πιο μεγάλες απολαύσεις 
βρίσκονται στα μικρά ποτήρια
στις χαμηλές κουβέντες,
σε μια μπουκιά νόστιμου φαγητού,
στα πιο κρυφά χαμόγελα...»

«The greatest pleasures
are in the small glasses,
in low conversations,
in a bite of delicious food
to the smartest smiles...»

Καλή σας όρεξη...

Bon appetit...
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Πρωϊνό και Brunch Μενού
Breakfast and Brunch Menu



 Πρωϊνό και  Breakfast and

 Brunch Μενού  Brunch Menu

 Ανατολίτικο πρωινό (για 2 άτομα) 26.00 € Oriental Breakfast (for 2) 

 Απεριόριστο καφέ φίλτρου ή μαύρο τσάι,   Unlimited filter coffee or black tea, 

 απεριόριστο ψωμί, δυο κρουασάν βουτύρου,   unlimited bread, two butter croissants, 

 δυο ποτήρια φρέσκο χυμό πορτοκάλι, τυρί φέτα,  two glasses of freshly squeezed orange juice, 

  τυρί γκούντα, τυρί κασέρι Μυτιλήνης,   feta cheese, gouda, kasseri cheese

 γραβιέρα Νάξου, βούτυρο, σαλάμι αέρος,   from Mytilene, gruyere cheese from Naxos,

 μορταδέλα, καπνιστό ζαμπόν, μαρμελάδα βύσσινο,   butter, salami, mortadella, smoked ham,

 μαρμελάδα πορτοκάλι, μαρμελάδα φράουλα, μέλι,   sour cherry jam, orange jam, strawberry jam, 

 ελιές μαύρες, ελιές πράσινες, δυο αυγά βραστά   honey, black olives, green olives, two soft-boiled

 ή τηγανητά, ντομάτα σε φέτες, αγγούρι σε φέτες,  or fried eggs, sliced tomato, sliced cucumber

 Ελληνικό Πρωινό  13.00 € Greek Breakfast

 Απεριόριστο καφέ φίλτρου ή μαύρο τσάι, ψωμί,   Unlimited filter coffee or black tea, bread, 

 αυγόψωμο, κρουασάν βουτύρου, φρέσκο χυμό   French toast, butter croissant, freshly

 πορτοκάλι, σαλάμι αέρος, καπνιστό ζαμπόν,   squeezed orange juice, salami, smoked ham, 

 γραβιέρα Νάξου, τυρί φέτα, τηγανιτά αυγά με   gruyere cheese from Naxos, feta cheese,

 μπέικον, μαρμελάδα βύσσινο, μαρμελάδα   fried eggs and bacon, sour cherry jam, 

 πορτοκάλι, μαρμελάδα φράουλα, μέλι, βούτυρο.  orange jam, strawberry jam, honey, butter

 Vegan πρωινό 14.00 €   Vegan Breakfast

Καφέ της επιλογής ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι,   Coffee of your choice or tea, freshly

 φυτικό γάλα, ψωμί επιλογής, μαργαρίνη,   squeezed orange juice, vegetable milk, 

 vegan τυρί, vegan λουκάνικο, vegan μπέικον,    bread of your choice, margarine, vegan cheese,

 μαρμελάδα βύσσινο, μαρμελάδα πορτοκάλι,   vegan sausage, vegan bacon, sour cherry jam, 

 μαρμελάδα φράουλα, ελιές μαύρες, ελιές πράσινες,    orange jam, strawberry jam, black olives, 

 ντομάτα σε φέτες, αγγούρι σε φέτες  olives greens, sliced tomato, sliced cucumber

 Ντάκος σαλάτα  10.00 €   Cretan Dakos Salad 

 (με ή χωρίς τυρί φέτα)   (with or without feta cheese)

 Σπασμένο κρίθινο παξιμάδι, τριμμένη ντομάτα,   Barley rusk (dakos), grated tomato, 

 ελιές ροδέλα, κάπαρη, κρίταμο,    sliced olives, caper, crithmum, 

 φύλλα κάπαρης, τυρί φέτα ή Vegan  caper leaves, feta cheese or vegan cheese



 

 Πρωϊνό και  Breakfast and

 Brunch Μενού  Brunch Menu

 Σαλάτα κινόα  9.00 € Quinoa salad 

 (με ή χωρίς τυρί φέτα)  (with or without feta)

 Κινόα, πλιγούρι, καρυδόψιχα, φρέσκο   Quinoa, bulgur, walnuts, fresh onions, 

 κρεμμυδάκι, μαϊντανό, σπόρους ροδιού,   parsley, pomegranate seeds, black raisins, 

 μαύρες σταφίδες, τυρί φέτα   feta cheese or vegan cheese, 

 ή vegan τυρί, dressing ροδίου  pomegranate seasoning

 Μιλφέιγ αυγών  10.00 € Egg mille-feuille

 Σοταρισμένο σπανάκι με αρωματικά βότανα,   Spinach sautéed with fine herbs,

 φρέσκο κρεμμυδάκι, κρέμα τυριού φέτας,   fresh onion, feta cream, fried eggs on

 τηγανητά αυγά πάνω σε δυο φέτες ζυμωτού   two slices of country bread and paprika,

 ψωμιού και πάπρικα, καφέ της επιλογής ή τσάι,   coffee of your choice or tea,

 φρέσκο χυμό πορτοκάλι  fresh orange juice

 Σεμινάριο στο φούρνο  10.00 € Oven Baked Seminario

 Μείγμα από κρόκους αυγών με φρέσκο βούτυρο   Mix of egg yolks with butter from fresh

 αγελάδας, τυρί φέτα και μπέικον.    cow’s milk and feta cheese, bacon, spread

 Αλείμμενο σε δυο φέτες ζυμωτού ψωμιού και   on two slices of country bread, oven baked. 

  φουρνισμένα. Σερβίρεται με Συριανά ντοματίνια.    Served with cherry tomatoes from Syros. 

 Καφέ της επιλογής ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι   Coffee of your choice or tea, fresh orange juice

 Ανοιχτό sandwich  10.00 € Open Carob 

 με χαρουπόψωμο  Bread Sandwich

 Καπνιστός σολομός Νορβηγίας, σως ταρτάρ,   Norwegian smoked salmon, tartar sauce, 

 αβοκάντο και ντομάτα. Καφέ της επιλογής   avocado and tomato. Coffee of your choice

 ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι   or tea, fresh orange juice



 Πρωϊνό και  Breakfast and

 Brunch Μενού  Brunch Menu

 Μεσογειακή ομελέτα 10.00 € Mediterranean Omelet

 Ντομάτα, πιπεριές χρωματιστές, φρέσκο   Tomato, colored peppers, fresh onion,

 κρεμμυδάκι, τυρί φέτα, καφέ της επιλογής   feta cheese. Coffee of your choice

 ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι  or tea, fresh orange juice

 Καγιανάς  12.00 € Kayana Omelet

 Αυγά, ντομάτες Σύρου, φέτα, απάκι κοτόπουλο,   Eggs, Syros tomatoes, feta cheese, 

 θυμάρι, ζυμωτό ψωμί καλαμποκιού.   chicken apaki, thyme, country corn bread.

 Σερβίρεται με καφέ της επιλογής   Served with coffee of your choice or tea,

 ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι  fresh orange juice

 Αυγά στο φούρνο  11.00 € Oven Baked Eggs

  Λουκάνικο, φρέσκα μανιτάρια,    Sausage, fresh mushrooms, gruyere cheese

 γραβιέρα Νάξου. Σερβίρεται με καφέ   from Naxos. Served with coffee of your

 της επιλογής ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι   choice or tea, fresh orange juice

 Φρουτάλια Άνδρου  13.00 € Andros Froutalia Omelet

 Αυγά, πατάτες τηγανιτές, λουκάνικο,   Eggs, fries, sausage, kasséri cheese. 

 κασέρι. Σερβίρεται με καφέ της επιλογής   Served with coffee of your

 ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι  choice or tea, fresh orange juice

 Ομελέτα λαχανικών  13.00 € Egg White Omelet 

  με ασπράδια   with Vegetables

 Χρωματιστές πιπεριές, ντοματίνια, κολοκυθάκια,  Colorful peppers, cherry tomatoes, zucchini, 

  κουνουπίδι, σερβίρεται με καφέ της επιλογής   cauliflower. Served with coffee of your

 ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι  choice or tea, fresh orange juice



 Πρωϊνό και  Breakfast and

 Brunch Μενού  Brunch Menu

 Πεϊνιρλί  9.00 € Peinirli

 Κασέρι, λούζα Σύρου, αυγό.   Kasseri cheese, traditional Syros pork

 Σερβίρεται με καφέ της επιλογής ή τσάι,   charcuterie known as “louza”. Served with

 φρέσκο χυμό πορτοκάλι  coffee of your choice or tea, fresh orange juice

 Club Sandwich  10.00 € Club Sandwich

 Φρυγανισμένες φέτες ψωμιού τοστ,   Slices of toasted sandwich bread, Mytilene

 κασέρι Μυτιλήνης, καπνιστό μπέικον, παστράμι,   kasseri cheese, smoked bacon,pastrami, 

 αυγό, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα, πατάτες τηγανιτές,   egg, lettuce, tomato, mayonnaise, fries. 

 Καφέ της επιλογής ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι  Coffee of your choice or tea, fresh orange juice

 Croque madame  9.50 € Croque madame

 Ψωμί τοστ, σάλτσα μπεσαμέλ, καπνιστό ζαμπόν,   Slices of sandwich bread, bechamel, 

 κασέρι, τηγανητό αυγό. Σερβίρεται με καλοκαιρινή   smoked ham, kasseri cheese, fried egg.

 σαλάτα και καφέ της επιλογής ή τσάι, φρέσκο   Served with a summer salad and your

 χυμό πορτοκάλι  choice of coffee or tea, fresh orange juice

 Croque monsieur  8.50 € Croque monsieur

 Ψωμί τοστ, σάλτσα μπεσαμέλ, καπνιστό ζαμπόν,   Slices of white bread, béchamel, smoked ham,

 κασέρι. Σερβίρεται με καλοκαιρινή σαλάτα   kasseri cheese. Served with a summer salad

 και καφέ της επιλογής ή τσάι,   and your choice of coffee 

 φρέσκο χυμό πορτοκάλι  or tea, fresh orange juice



 Πρωϊνό και  Breakfast and

 Brunch Μενού  Brunch Menu

 Γκρανόλα  9.00 €  Granola

 Φρέσκα φρούτα εποχής, γάλα επιλογής   Fresh seasonal fruits, milk of your

 ή γιαούρτι, καρυδόψιχα, κολοκυθόσπορους,   choice or yogurt, walnut kernels, 

 μαύρες σταφίδες, ξερά βερίκοκα, μέλι   pumpkin seeds, black raisins, dried apricots, 

 ή χαρουπόμελο ή πετμέζι. Καφέ της επιλογής   honey or carob honey or grape syrup.

 ή τσάι, φρέσκο χυμό πορτοκάλι  Coffee of your choice or tea, fresh orange juice

 Γλυκά Pancakes  6.50 € Sweet Pancakes

 Πραλίνα φουντουκιού, τριμμένο μπισκότο,   Hazelnut praline, crumbled cookie, 

 μπανάνα, τρίμμα φουντουκιού   banana, grated hazelnuts

 και σως καραμέλα-βουτύρου  and butter syrup - caramel

 Smoothies  6.00 € Smoothies

 Μπανάνα, ανανάς, γκρανόλα, μέλι ή   Banana, pineapple, granola, honey 

 χαρουπόμελο, χυμό πορτοκάλι, φυτικό γάλα    or carob honey, orange juice, vegetable milk

 Γιαούρτι, νιφάδες βρώμης, ροδάκινο κομπόστα,   Yogurt, oats, canned peaches, 

 μαρμελάδα φράουλα, καννέλα Κεϋλάνης  strawberry jam, Ceylon cinnamon

 Γιαούρτι, μέλι, φρούτα του δάσους,   Yogurt, honey, red fruits, watermelon,  

 καρπούζι, βανίλιες, μπανάνα, δυόσμο  plums, banana, spearmint 

 Ελληνικό γιαούρτι αγελάδας  6.00 € Greek Yogurt 

 με γκρανόλα και μέλι   with Granola And Honey

 Ελληνικό γιαούρτι αγελάδας,  6.00 € Greek Yogurt,  

 φρούτα εποχής μέλι   Seasonal Fruits, Honey

 Γιαούρτι από γάλα καρύδας  8.00 € Coconut Milk Yogurt with 

 με γκρανόλα και χαρουπόμελο   Granola and Carob Honey



 Χυμοί - Αφεψήματα  Juices and Drinks

 Σπιτική λεμονάδα  4.00 € Homemade lemonade

 Χυμό πορτοκάλι  3.00 € Orange juice 

 Coffee and more

 Καφέ φίλτρου  3.00 € Filter coffee

 Εσπρέσσο  2.00 € Espresso

 Καπουτσίνο  3.50 € Cappuccino

 Φραπέ 2.50 € Frappé Coffee

 Διάφορα τσάι  3.00 € Various teas



Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες ενημερώστε μας πριν από την παραγγελία σας.

Price list might change without a warning.
For all kind of allergies or intolerance please inform us prior your order.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Γιαννακόπουλος Διονύσης
Market manager: Giannakopoulos Dionysis

Αυστηρά χορτοφαγικό / Vegan           Χορτοφαγικό / Vegeterian

Η φέτα είναι Ελληνική και όσα σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι κατεψυγμένα προϊόντα.
The feta is Greek and what is marked with an asterisk (*) is frozen products.

Το λάδι που χρησιμοποιούμε στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο και το λάδι που τηγανίζουμε είναι ηλιέλαιο.
The oil we use in salads is olive oil and the oil we fry is sunflower oil.

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13% και 24% και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Prices include VAT. 13% and 24% and all legal charges.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία για διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο.
The store is required to have printed forms for any formulation protest in a special case next to the exit.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

THE CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE LEGAL RECEIPT / INVOICE IS NOT ISSUED



«Οι πιο μεγάλες απολαύσεις 
βρίσκονται στα μικρά ποτήρια
στις χαμηλές κουβέντες,
σε μια μπουκιά νόστιμου φαγητού,
στα πιο κρυφά χαμόγελα...»

“Les plus grands plaisirs
sont dans les petits verres,
dans les conversations basses,
dans une bouchée de nourriture 
délicieuse aux sourires 
les plus intelligents ...

Καλή σας όρεξη...

Bon appetit...
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 Ψωμί 1.50 € Pain 

 Σαλάτες  Salads

 Απλά Ελληνική 6.80 € Simply Greek

 Ντομάτα, αγγούρι, τυρί φέτα, κρεμμύδι, ελιές,      Tomate, concombre, fromage grec (feta),    

 κάπαρη, πράσινη πιπεριά, χώμα ελιάς,   oignon, olives, câpres, poivron vert, persilplat?,  

 μαϊντανό, ρίγανη, εξτρά παρθένο ελαιόλαδο   origan, huile d’olive extra vierge 

 Αρχαιοελληνική 9.00 € La grecque antique

 Πλιγούρι, καρυδόψιχα, μαϊντανό,   Flocons d’avoine, noix, persil, 

 μαύρες σταφίδες, σπόρους ροδιού,     cassis, graines de grenade,  oignon frais,

  φρέσκο κρεμμυδάκι, κρέμα κατσικίσιου τυριού,      fromage de chèvrefrais, chapelure de noisettes

 τρίμμα φουντουκιού και dressing ροδιού  et vinaigrette à la grenade

 Μάνα Γη 12.00 € Terre Mère 

 Ανάμεικτα σαλατικά, σοτέ λαχανικά ( μανιτάρια,   Saladecomposée, légumes sautés  

 κολοκυθάκια, κρεμμύδια), μαριναρισμένα σύκα,   (champignons,courgettes, oignons), figues     

ρεβίθια, σπόρους ροδιού, σπόρους κουκουναριού,  marinées, pois chiches, graines de grenade,

  φέτες αχλαδιού, βινεγκρέτ βαλσαμικού  pignons de pin, tranches de poire,     

   vinaigrette balsamique

 Σπασμένος Ντάκος 9.00 € Dakosdans tous ses états

 Σπασμένος κριθαρένιος ντάκος, ντοματίνια,   Dako d’orge(petit pain grillé crétois)  

  καρπούζι, τριμμένο τυρί φέτα, κάπαρη, ελιές     émietté, tomates cerises, melond’eau,  

     σε ροδέλα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη  fromage feta râpé, câpres, olives tranchées, 

   huile d’olive extra vierge et origan

 Caprese al’a Seminario   9.00 € Caprese al’a Seminario

 Ρόκα, ντοματίνια, αγγούρι, λούντζα,      Roquette, tomates cerises, concombre,   

 φρέσκια μοτσαρέλα, κρουτόν, ντρέσινγκ    lounza(filet de porc fumé), mozzarella fraîche, 

   croûtons, vinaigrette



 Ορεκτικά  Appetizers

 Μαστέλο Χίου σοτέ 10.50 € Mastelode Chios    

 Σβησμένο με λικέρ μαστίχας    Agneau marinéàla liqueur de masticet 

 και χυμό μοσχολέμονου, γαρνιρισμένο  jus de citron, cuit au four et garni 

 με τρίμμα από  ξηρούς καρπούς   de noix râpées

 Ρεβυθάδα στο τηγάνι 8.00 € Pois chiches à la poêle  

 Ρεβύθια σοτέ με φρέσκο κρεμμυδάκι,     Pois chiches sautés à la ciboule,   

 κρέμα γάλακτος ή γάλα καρύδας,     crème sure ou lait de coco, 

 κύμινο και σουμάκ   cuminet sumac

 Μελιτζάνα μελωμένη  8.50 € Aubergine au miel

 Μελιτζάνα στο φούρνο γεμιστή    Aubergines au four farcies aux tomates 

 με κυκλαδίτικα ντοματίνια, τυρί φέτα,    cerises des Cyclades, fromage feta,  

 καραμελωμένα κρεμμύδια, ελιές σε ροδέλα,     oignons caramélisés, olives enrondelle,  

  σουσάμι και λάδι λευκής τρούφας   huile de sésame et truffe blanche 

 Μανιτάρια portobello  9.80 € Champignons portobello

 Benedict  Bénédictine

 Γεμιστά μανιτάρια με σοταρισμένο σπανάκι,   Champignons farcis aux épinards sautés,

 μπέικον, ποσέ αβγό, αρωματικά βότανα,  lardons, oeuf poché, herbes aromatiques, 

 φρέσκο κρεμμυδάκι και τυρί φέτα.  cébetteet fromage feta.   

 Περιχυμένα με σάλτσα Hollandaise του σεφ  Arrosé de la sauce hollandaisedu chef

 Κεμπαμπάκια στη σχάρα  8.00 € Brochettes grillées 

 Πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί καλαμποκιού,   Servies sur du pain de maïs grilléavec 

 περιχυμένα με σάλτσα βασιλικού  une sauce au basilic et poivrons rouges 

 και σάλτσα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης   grillés«corne de bœuf»et chips 

 και τσιπς πατάτας   de pommes de terre



 Ορεκτικά  Appetizers

 Μοσχοχτάποδο στιφάδο    12.00 € Poulpe à l’étouffée

 Μοσχοχτάποδο, φρέσκια σάλτσα ντομάτας,    Poulpe cuit en sauce avec tomates fraîches, 

 ελιές, κόκκινο κρασί, κοκκάρια.  olives, vin rougeetosà moëlle 

 Γαύρος μαρινάτος 10.50 € Gavros Marinatos 

 Μαριναρισμένος σε χυμό εσπεριδοειδών,   Petits poissons, de type anchois, marinésdans du

 τζίντζερ και κόκκους πιπεριών.   jus d’agrumes, de gingembre et grains de poivre 

   Σερβίρεται πάνω σε φάβα  Servirs avec de la fava (purée de lentilles jaunes  

 καραμελωμένα κρεμμύδια,σουμάκ  typiquement grecque), oignons caramélisés,   

   sumac

 Χταπόδι* ψητό  18.00 € Poulpe grillé*

 Σερβίρεται με φασολάκια αλ’Αλμοντίν,   Serviavec des haricots al’Almontin   

 μούς λευκής ταραμοσαλάτας     (haricots verts à l’ail), mousse de taramablanc

 και κρέμα βαλσαμικού  et crème balsamique   

 Φρέσκες τηγανητές πατάτες 4.00 € Frites fraîches 

 Με αποξηραμένα αρωματικά βότανα  Aux herbes aromatiques séchées



 Κυρίως Πιάτα  Plats principaux

 Μουσακάς καπνιστής μελιτζάνας 13.00 € Moussaka aux aubergines fumées 
 Μελιτζάνα, μοσχαράκι ραγού και αφράτη κρέμα   Aubergines, ragoût de bœuf et crème béchamel  

 μπεσαμέλ με τυρί Π.Ο.Π Σαν Μιχάλη Σύρου   moelleuse au fromage AOP San Michalis de Syros 

 Αρνάκι Σφακιανό 18.00 € Agneau Sfakiano   
 Σιγομαγειρεμένο τσιγαριαστό αρνάκι κότσι     Jarret d’agneau fumé mijoté au vin blanc  

 σε λευκό κρασί με δενδρολίβανο και αρμπαρόριζα.  avec romarin et racine de genévrier. 

 Συνοδεύεται με ελαφρά σκορδάτες    Accompagné d’un écrasé depommes 

 πατατούλες νέας γης  de terre nouvelles.

 Εξωτικό κοτόπουλο 17.00 € Poulet exotique 
 Μπουκιές κοτόπουλου, γαρίδες* Νο1,  Bouchées de poulet, crevettes* n°1,  

 χρωματιστές πιπεριές, φρέσκο ανανά,    poivrons colorés, ananas frais, noix de cajou,

 κάσιους, χουρμάδες, γλυκό κάρυ, γάλα καρύδας.  dattes, curry doux, lait de coco. 

 Συνοδεύεται με ρύζι ανατολής.  Servi avec du riz oriental

  Κοτόπουλο μαστιχάτο 13.00 € Poulet mastika
 Μπουκιές κοτόπουλου με χρωματιστές πιπεριές,   Bouchées de poulet aux poivrons colorés,  

 φρέσκα μανιτάρια, φρέσκο κρεμμυδάκι,   champignons frais, ciboule, crème sure   

 κρέμα γάλακτος και λικέρ μαστίχας.   et liqueur de mastic. 

 Συνοδεύεται με ρύζι ανατολής  Servi avec du riz oriental.

 Τιχουάνα σπέσιαλ 13.00 € Spécial Tijuana 
 Χοιρινό σνίτσελ, γκρατιναρισμένο στο φούρνο με   Escalope de porc gratinée au four avec cheddar,  

τυρί τσένταρ, γκούντα παρμεζάνα και σος enchilada.   gouda, parmesan et sauce enchilada.

 Συνοδεύεται με φρέσκες τηγανητές πατάτες  Servi avec des frites fraîches   

 Χοιρινό φιλέτο μενταγιόν 14.00 € Pendentif filet de porc 
 Χοιρινό φιλέτο σοτέ σε σάλτσα espresso με   Filet de porc sauté dans une sauce expresso

 φρέσκα μανιτάρια και αποξηραμένα σύκα.    (à base de café)avec champignons frais et figues 

 Συνοδεύεται με ελαφρά σκορδάτες  séchées. Servi accompagné d’un écrasé

 πατατούλες νέας γης  depommes de terre nouvelles.

 Μοσχαράκι αργομαγειρεμένο 16.00 € Bœuf mijoté 
 Αργομαγειρεμένο στο ζωμό του με θυμάρι,    Βœuf mijotédans son bouillon au thym, 

 ροδάκινα, μέλι κονιάκ και ψητά ντοματίνια.    pêches, miel, brandy et tomates cerises rôties.

 Συνοδεύεται με ελαφρά σκορδάτες  Servi accompagné d’un écrasé depommes 

 πατατούλες νέας γης.  de terre nouvelles.

 Φιλετάκια κοτόπουλο στήθος 11.50 € Blancs de pouletmarinés aux épices 

 Μαριναρισμένο με μπαχαρικά.     Servis avec une sauce au parmesan

 Σερβίρεται με σος παρμεζάνας    et accompagnés de pommes de terre   

 καρυκευμένες πατάτες και onion rings  assaisonnées et des rondelles d’oignon  



 Steak & More  Steak et plus

 Steak 300 γρ σε σάλτσα  26.50 € Steak 300gr 

 κόκκινου κρασιού  et sa sauce au vin rouge
 Μοσχαρίσιο steak. Σερβίρεται με   Pavéde bœuf. Serviavec légumes grillés,    

 ψητά λαχανικά,καλαμπόκι, τρίμμα φουντουκιού,  maïs, noisettes con cassées, pommes de terre

 πατατούλες νέας γης και σάλτσα πετιμέζι.  fraîches et sauce Petimezi(sauce sucrée

   traditionnelle à base de raisin).

 Steak 300 γρ σε σάλτσα  26.50 € Steak 300gr

 γκοργκοντζόλα   sauce gorgonzola
 Μοσχαρίσιο steak, λευκό κρασί,   Pavéde bœuf, vin blanc, gorgonzola, crème sure. 

 γκοργκοντζόλα, κρέμα γάλακτος. Σερβίρεται με  Servi avec des pommes de terre  

 καρυκευμένες πατάτες και onion rings.  assaisonnées et des rondelles d’oignon.

 Steak 300 γρ με κόκκους   26.50 € Steak 300gr 

 πράσινων πιπεριών    au poivre vert 
 Μοσχαρίσιο steak, σε σάλτσα πράσινων κόκκων    Pavé de boeuf, sauce au poivre vert, sauce

 πιπεριών, σος demi-glace, λάδι λευκής τρούφας.   demi-glace, huile de truffe blanche. 

 Σερβίρεται με καρυκευμένες πατάτες  Servi avec des pommes de terre assaisonnées

 και onion rings.  et des rondelles d’oignon.

 Μοσχαρίσια μπριζόλα    18.00 € Côte de veau   

 γάλακτος 300γρ+    de lait 300gr+
 Συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες,    Servieavec frites,  

 σος ταρτάρ, σαλάτα εποχής   sauce tartare, salade de saison  

 Burger Sweet Dreams 220γρ 12.00 € Burger Doux Rêves 220gr
 Δυο ζουμερά χειροποίητα μοσχαρίσια μπιφτέκια,    Deux burgers de bœufmoëlleuxfaits main,  

 μπέικον, σος Σεμινάριο, ντομάτα,   bacon, sauce Séminaire, tomate, cheddar,    

 τυρί τσένταρ, iceberg. Σερβίρεται με φρέσκες  laitue iceberg. Servis avec frites fraîches,  

  τηγανητές πατάτες, onion rings και κέτσαπ.  rondelles d’oignon et du ketchup

 Burger Happy Cow 13.00 € Burger Vache Heureuse 
 Vegan μπιφτέκι, vegan τυρί,    Burger vegan, fromage vegan, tomate,   

 ντομάτα, σπιτική vegan σος ταρτάρ, iceberg.   sauce tartare vegan maison, laitue iceber. 

 Σερβίρεται με φρέσκες τηγανητές πατάτες  Servi avec frites fraîches, rondelles  

 onion rings και κέτσαπ.  d’oignonet du ketchup



 Από την θάλασσα  Del la mer

 Ψαρόσουπα 12.50 € Soupe de poisson

 από ψάρια ημέρας  du poisson du jour 

 Ψάρια ημέρας, φρέσκα λαχανικά εποχής,   Poisson du jour,légumes frais 

 σαφράν, λεμόνι και έξτρα   de saison, safran, citron et huile

 παρθένο ελαιόλαδο  d’olive extra vierge

 Φρέσκα μύδια αχνιστά  500γρ  13.00 € Moules fraîches à la vapeur 500gr

 Με λευκό κρασί, σκόρδο, μαϊντανό,    Cuitesau vin blanc, ail, persil, aneth,  

 άνηθο, φρέσκο κρεμμυδάκι, λεμόνι    ciboule, citron et lait de coco

 και γάλα καρύδας

 Σουπιές* γιαχνί 16.00 € Seiche* «yachni»

 με χόρτα εποχής    aux herbes de saison 

 Χόρτα εποχής, σέσκουλα, σπανάκι, πράσο,   Seiche sautée auxlégumes de saison,   

 φινόκιο, φρέσκια ντομάτα  céleri, épinards, poireaux, fenouil,

 και αρωματικά βότανα  tomates fraîches et herbes aromatiques

 Φρέσκο φιλέτο  17.00 € Filet de saumon  

 σολομού σοτέ  frais sauté 

 Σερβίρεται με σάλτσα ταρατόρ,    Serviavec sauce tarator, légumes grillés     

 ψητά λαχανικά και πατατούλες νέας γης    et pommes de terre fraîches au sumac 

 με σουμάκ  

 



 Από την θάλασσα  From the sea

 Φρέσκο φιλέτο Φαγκρί 18.00 € Filet de Fagri frais 

 Σερβίρεται με φασολάκια αλ’Αλμοντίν    Serviavecdes haricots al’Almondin   

 σος ταχίνι με λεμονί-δυόσμο       (haricots verts à l’ail), sauce tahini au 

 και πατατούλες νέας γης  citron-menthe et pommes de terre fraîches

 Λαβράκι φιλέτο φρικασέ  16.00 € Fricassée de filet de bar   

 Με χόρτα εποχής, φινόκιο, αρωματικά βότανα     Bar sauté aux herbes de saison, fenouil, 

 και σάλτσα αυγολέμονου     herbes aromatiques et sauce αυγολέμονου

   (sauce à l’œuf et au citron

 Γαρίδες* Νο1 στη σχάρα   18.00 € Crevettes* N°1sur le gril  

 Σερβίρονται με σος λαδολέμονου      Servies avec sauce huile d’olive et citron  

 Ψητό θράψαλο* σχάρας    18.00 € Thrapsalo grillé*

 Με σάλτσα μπουγιουρντί, σερβίρεται       Avec sauce au bouillon, servi avec  

 με baby πατάτες σοτέ με πέστο βασιλικού  pommes de terre sautées au pesto de basilic



 Ζυμαρικά  Pates

 Γαριδομακαρονάδα 16.00 € Spaghettis aux crevettes* 

 Linguini, γαρίδες* Νο 1 με σπιτική σάλτσα   Linguini, crevettes * n° 1 avec sauce 

 ντομάτας και άρωμα ούζο  tomate maison aromatisée à l’ouzo

 Ταλιατέλες με μελάνι σουπιάς  17.00 € Tagliatelles à l’encre de seiche

 Καπνιστός σολομός, μύδια, ντοματίνια,   Aumon fumé, moules, tomates cerises,  

 άρωμα σκόρδου, φρέσκο κρεμμυδάκι,   arôme d’ail, ciboule, aneth, vin blanc 

 άνηθο, λευκό κρασί  

 Bloody Mary Orzo  18.00 € Bloody Mary Orzo 

 Κριθαράκι, μείγμα θαλασσινών    Orge, mélange de fruits de mer  

 (γαρίδες*, αχιβάδες*, μύδια, σουρίμι, καλαμάρι*),    (crevettes*, palourdes*, moules, surimi,   

 βότκα, Worchester sauce, χυμό φρέσκιας    calamars*), vodka, sauce Worchester,  

 ντομάτας, σος tabasco    jus de  tomatesfraîches, sauce tabasco 

 α) άνευ β) μέτρια καυτερό  a) non, b) modérément chaud 

 γ) καυτερό δ) πολύ καυτερό  c) chaud, d) très chaud

 Σκιουφιχτά 10.50 € Skioufikta  

 με λουκάνικο Σύρου  à lasaucisse de Syros 

 Χειροποίητα ζυμαρικά Κρήτης, παραδοσιακό  Pâtes crétoises faites à la main, saucisse 

  λουκάνικο Σύρου με μάραθο, ντοματίνια, σάλτσα   traditionnelle de Syros au fenouil, 

 φρέσκιας ντομάτας και Π.Ο.Π γραβιέρα Νάξου  tomates cerises,sauce tomate fraîche 

   et fromage Graviera AOP de Naxos



 Ζυμαρικά  Pasta

  Vegan Μπολονέζ   14.00 € Bolognaise végétalienne 

 Linguini, vegan κιμά   Linguini, «viande hachée» vegan

 και vegan παρμεζάνα  et parmesan vegan

 Πράσινη 10.00 € Skioufikta verte  

 Σκιουφιχτά με πέστο βασιλικού - ροκά,    Pâtes crétoises faites à la main sauce pesto   

 καρυδόψιχα και vegan παρμεζάνα   de basilic etroquette, cerneaux de noix

   et parmesan vegan

 Vegan ραβιόλι  10.00 € Raviolis végétaliens 

 Ραβιόλι γεμιστά με σπανάκι και σάλτσα πέστο    Raviolis farcis aux épinards et sauce  

 πιπεριές Φλωρίνης και vegan παρμεζάνα  pesto poivrons Floriniet parmesan vegan



 Γλυκά  Desserts

 Σοκολατόπιτα  8.00 € Chocolate pie 

 Με παγωτό καϊμάκι και   Avec glace et sirop de caramel 

 σιρόπι καραμέλας  de caramel

 Cheesecake 8.00 € Cheesecake

 Με χειροποίητη μαρμελάδα   Avec confiture artisanale 

 από κόκκινα φρούτα του δάσους    de fruits rouges des bois

 Καρυδόπιτα 8.00 € Tarte aux noix de pécan 

 Με παγωτό βανίλια  Avec glace à la vanille 

 Κρέμα Καταλάνα 8.00 € Crème Catalane

 



Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες ενημερώστε μας πριν από την παραγγελία σας.

La liste de prix peut changer sans avertissement.
Pour tout type d’allergies ou d’intolérances veuillez nous en informer avant votre commande.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Γιαννακόπουλος Διονύσης
Market manager: Giannakopoulos Dionysis

Αυστηρά χορτοφαγικό / Vegan           Χορτοφαγικό / Vegeterian

Η φέτα είναι Ελληνική και όσα σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι κατεψυγμένα προϊόντα.
La feta est grecque et ce qui est marqué d’un astérisque (*), ce sont les produits surgelés.

Το λάδι που χρησιμοποιούμε στις σαλάτες είναι extra παρθένο ελαιόλαδο και το λάδι που τηγανίζουμε είναι ηλιέλαιο.
L’huile que nous utilisons dans les salades est de l’huile d’olive et l’huile que nous faisons frire est de l’huile de tournesol.

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13% και 24% και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Les prix incluent la TVA. 13% et 24% et tous les frais juridiques.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία για διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο.
Le magasin est tenu d’avoir des formulaires imprimés pour toute contestation de formulation dans un cas particulier à côté de la sortie.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

LE CONSOMMATEUR N’EST PAS TENU DE PAYER SI LE REÇU / FACTURE JURIDIQUE N’EST PAS ÉMIS



«Οι πιο μεγάλες απολαύσεις 
βρίσκονται στα μικρά ποτήρια
στις χαμηλές κουβέντες,
σε μια μπουκιά νόστιμου φαγητού,
στα πιο κρυφά χαμόγελα...»

«The greatest pleasures
are in the small glasses,
in low conversations,
in a bite of delicious food
to the smartest smiles...»

Καλή σας όρεξη...

Bon appetit...

Wine l ist
Κλώνος & Κυπαρίσσου Στεφάνου 7

Ερμούπολη - Σύρος

Τ. 22813 01339

 seminario.syros

 seminario.syros



 ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ  WHITE WINES

  ΦΑΜΠΡΙΚΑ  19.00 € FABRICA

 Ξηρός, Ήπιος, Λευκός, Κουντούρα,   Dry, Mild, White, Kountoura, Monemvasia

 Μονεμβάσια. Χρυσοκίτρινο οπτικά,   Visually golden yellow, a fruity wine, 

 ένα κρασί φρουτώδες, με τα ζουμερά ροδάκινα,   with juicy peaches, pears and pineapples

 τα αχλάδια και τους ανανάδες να σπαρταράνε στη μύτη.   sprouting to the nose. Light and fresh,  

 Ελαφρύ και φρέσκο, με μέτριο όγκο στο στόμα,   with a medium volume in the mouth, 

 και με επίγευση γεμάτη φρούτο.  and with an aftertaste full of fruit.

 ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΡΑΘΑ 24.00 € SAN TA MARATHA

 Ξηρός, Ήπιος, Λευκός, Aσύρτικο  Dry, Mild, White, 100 %  Assyrtiko

 Με  μεταλλική αίσθηση, λεμόνι, κίτρο, νεράντζι,   With a metallic feel, lemon, citrus, orange, peach, 

 ροδάκινο, χρυσάνθεμο, άνθος λεμονιάς,   chrysanthemum, lemon blossom, 

 κερήθρα, μπισκότο και λουκούμι  honeycomb, biscuit and Syros lukumi

 ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΜΑΤΣΑ  25.00 € MALAGOUZIA MATSA

 Π.Γ.Ε Παλλήνη, ξηρός οίνος Μαλαγουζιά   PGI Pallini, Malagouzia dry wine

 100%βιολογικής καλλιέργειας  100% organic white-yellow color

 Λευκοκίτρινο χρώμα με αρωματικό χαρακτήρα που   with aromatic character that impresses

εντυπωσιάζει με την ένταση και την πολυπλοκότητα του.   with its intensity and complexity. 

 Κυριαρχούν αρώματα λουλουδιών και φρούτων   Aromas of flowers and fruits such as melon,

 όπως πεπόνι, ροδάκινο, πορτοκάλι, ανανάς   peach, orange, pineapple and

 και γρεϊπφρουτ. Εξαιρετική ισορροπία στη γεύση   grapefruit predominate. Excellent balance

 με μεγάλης διάρκειας επίγευση.  in taste with a long aftertaste.

 ΤΕΧΝΗ ΑΛΥΠΙΑΣ 28.00 € TECHNI ALIPIAS

 Ξηρός, Ήπιος, Λευκός, Sauvignon Blanc, Ασύρτικο  Dry, Mild, White, Sauvignon Blanc, Assyrtiko

 Δύο κορυφαίες ποικιλίες το Sauvignon Blanc   Two top varieties Sauvignon Blanc and Assyrtiko make

 και το Ασύρτικο φτιάχνουν ένα κρασί δροσιστικό,   a refreshing, pleasant wine with very beautiful acidity.  

 ευχάριστο με πολύ όμορφη οξύτητα. Πίνεται όλες τις   It is drunk at all hours and goes

  ώρες και ταιριάζει υπέροχα με την νησιώτικη κουζίνα.   well with the Cycladic cuisine.

 ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ  24.00 € MALAGUZIA ARGYRIOU

 100% Μαλαγουζιά,Έχει ανοιχτό λεμονοπράσινο χρώμα.   100% Malagouzia, It has a light lemon green color.  

Αρωματικό πάρτι στη μύτη! Ροδάκινα, άγουρα βερίκοκα,    Aromatic party on the nose! Peaches, unripe apricots,

 νεκταρίνια, λάιμ, πεπόνι, μπανάνα, γιασεμί, ζουμπούλι   nectarines, lime, melon, banana, jasmine, hyacinth   

 και τριαντάφυλλο συνθέτουν ένα εκρηκτικό σύνολο.    and rose compose an explosive ensemble. 

 Στόμα μέτριου όγκου σώμα με λιπαρή υφή και λεμονάτη    Mouth medium volume body with oily texture 

 οξύτητα. Το βερίκοκο, ο ανανάς, το γκρέιπφρουτ και  and lemony acidity. Apricot, pineapple, grapefruit

 το λάιμ συναντώνται σε ένα ανθικό φόντο χαμομηλιού,  and lime are found on a floral background 

 λεμονανθών και τριαντάφυλλου.  of chamomile, lemon blossom and rose.

 ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ  18 - 5 € KRITSINIS

 Ξηρός, Ήπιος, Λευκός Ροδίτης, Ασπρούδα, Αλεπού   Dry, mild, white, Rodite, Asprouda, Alepou



 

 ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ  WHITE WINES

 ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΜΜΑ  25.00 € LEFKO GRAMMA

 Ασύρτικο, Sauvignon Blanc, Μαλαγουζιά Φρεσκάδα    Assyrtiko, Sauvignon Blanc, Malagouzia 

 με δροσιστική οξύτητα και φυσική ορυκτότητα, άψογα    Freshness with refreshing acidity and natural minerality,

 ισορροπημένο, γεμάτο κρασί με μακρά επίγευση που   perfectly balanced, with a long aftertaste  

  πλαισιώνεται από ένα ευχάριστο πιπεράτο χαρακτήρα.    framed by a pleasant peppery character.    

 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ   49.00 € SANTORINI BOUTARI

 100% Ασύρτικο,Στον ουρανίσκο, μπορεί κανείς     PGI SANTORINI,100% Assyrtiko, On the palate, 

 να διακρίνει αρώματα παρόμοια με τα εσπεριδοειδή     one can distinguish aromas similar to citrus fruits such 

 όπως ξύσματα άγριου λεμονιού ενώ στο τελείωμα    as wild lemon zest while at the end it leaves   

 του αφήνει κάποια ίχνη καπνού. Πολύ καλά     some traces of smoke. Very well Structured, fresh and

 δομημένο, φρέσκο και ενεργητικό χαρακτηρίζεται     energetic, it is characterized by the sense of saltiness

 από την αίσθηση της αλμυρότητας και τη μεταλλική  and the metallic taste of Assyrtiko grown on the island.

 γεύση του Ασύρτικου που καλλιεργείται στο νησί.  Along with its high acidity and long warm aftertaste,

 Μαζί με την υψηλή οξύτητά του και τη μακρά ζεστή  emits a wonderful finish.

 επίγευση, εκπέμπει ένα υπέροχο φινίρισμα.

 ΟΒΗΛΟΣ  50.00 € OVILOS

 Ξηρός, Ήπιος, Λευκός, Semillon, Ασύρτικο  Dry, Mild, White, Semillon, Assyrtiko

 Ένα από τα κορυφαία ελληνικά λευκά κρασιά που   One of the top Greek white wines that sweeps

 σαρώνει τα μετάλια όπου και να διαγωνιστεί, με πιό   the medals wherever it competes, with the most

 πρόσφατο το βραβείο “Καλύτερο κρασί του Διαγωνισμού   recent award “Best Wine of the Competition-Best in

 -Bestin Show Decanter 2019! Ο Όβηλος Λευκός    Show of the Decanter 2019 Competition!” 

 έχει ζυμωθεί προσεκτικά σε δρύινο βαρέλι, και σε   By a large percentage, its complete structure.

 αυτό οφείλεται, κατά ένα μεγάλο ποσοστό,    The marriage of Assyrtiko to Semillon is

 η ολοκληρωμένη δομή του. Το πάντρεμα του Ασύρτικου   particularly successful, as the former

 με το Semillon είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο, καθώς το  gives sparkle and acidity, 

 πρώτο χαρίζει σπιρτάδα και οξύτητα, ενώ το δεύτερο   while the latter gives maturity and grace. 

 δίνει ωριμότητα και χάρη.   

 ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ  23.00 € MOSCHOFILERO BOUTARI 

 CUVEE SPECIALE  CUVEE SPECIALE

 Λαμπερό λευκοκίτρινο χρώμα με γκρι ανταύγειες.   Bright white-yellow color with gray highlights. 

 Ιδιαίτερα αρωματικό προφίλ που συνδυάζει χαρακτήρες    Highly aromatic profile that combines characters 

 όπως το γιασεμί, το αχλάδι, ο ανανάς και τα εσπεριδοειδή    such as jasmine, pear, pineapple and citrus 

 με νότες μέντας και κερήθρας. Δροσερό, γεμάτο και    with notes of mint and honeycomb.

 εξαιρετικά ισορροπημένομε τραγανή οξύτητα,ανεπαίσθητη    Cool, full and extremely balanced with crunchy acidity, 

  γλυκύτητα και φρουτώδη επίγευση που διαρκεί.    subtle sweetness and fruity aftertaste that lasts.  

 ΣΥΝΩΔΙΑ ΛΑΠΟΤΡΥΠΗ  16 - 4 € SINODIA LAPOTRIPI

 100% Μοσχατο Αλεξανδριας, Ξηρός, Ήπιος, Λευκός  100% Alexandria Muscat, Dry, Mild, White

 Χρυσό-πράσινο χρώμα, έντονης διαύγειας, λαμπερής   Golden-green color, intense clarity, shiny appearance, 

 όψης, ισορροπημένη οξύτητα, γεμάτο φρεσκάδα, πλούσιο   balanced acidity, full of freshness, rich round   

 στρογγυλό σώμα ελαφρώς λιπαρό, με μακρά ξηρά επίγευση    body slightly oily, with a long  aftertaste 

  



 ΑΦΡΩ∆ΕΙΣ ΟΙΝΟΙ  SPARKLING WINES

 ACQUESI MOSCATO D’ASTI 28 - 7 € ACQUESI MOSCATO  D’ASTI

 Ημιαφρώδεις, ημίγλυκο, μοσχάτο   Semi-sparkling, semi-sweet, Muscat

 Moscato D’Asti Casarito ημίγλυκο, ημιαφρώδες,   Moscato D’Asti Casarito semi-sweet, 

 χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη κρασί,   semi-sparkling, low-alcohol wine 

 από το Πιεμόντε, της βορειοδυτικής Ιταλίας.   from Piedmont, northwestern Italy. 

 Όπως υποδηλώνει και το όνομά του,    As its name suggests, it comes from 

 προέρχεται από τη ποικιλία σταφυλιών Μοσχάτο,    the variety of Muscat grapes,   

 που καλλιεργούνται σε αμπελώνες κοντά     which are grown in vineyards near the city of Asti.

 στην πόλη του Asti. Χαρακτηρίζεται από τα κομψά  It is characterized by the elegant aromas

 αρώματα λουλουδιών και από νότες ροδάκινου,  of flowers and notes of peach, apricot

 βερίκοκου αλλά και φρέσκου χυμού σταφυλιών.  and fresh grape juice.

 PROSECCO CA’ STELLA  28 - 7 € PROSECCO CA’ STELLA

 Υπέροχα δροσιστικό και κομψό ξηρό αφρώδες,   Wonderfully refreshing and elegant dry sparkling,

 ιδανικό για απεριτίφ. Λαμπερό κιτρινόξανθο,   ideal for aperitifs. Bright yellow-blonde, with a

 με ζωηρό παιχνίδι φυσαλίδων.   lively bubble toy. Refreshing in the mouth

 Δροσιστικό στο στόμα με σπινθηροβόλα   with sparkling acidity and hints of citrus.

 οξύτητα και νύξεις εσπεριδοειδών. 

 MOET & CHANDON  120.00 € MOET & CHANDON 

 IMPERIAL BRUT  IMPERIAL BRUT

 Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier    Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

 Από το 1743 η Moet & Chandon Imperial είναι   Since 1743 Moet & Chandon Imperial

 η πιο αγαπημένη σαμπάνια στον κόσμο! Γενναιόδωρη   is the most beloved champagne in the world! 

 και γοητευτική, προσφέρει έντονη φρεσκάδα,   Generous and charming, it offers intense 

 αποκαλύπτοντας αρώματα αχλαδιού,   freshness, revealing aromas of pear, peach 

 ροδάκινου και εσπεριδοειδών. Ιδανική ως απεριτίφ.   and citrus. Ideal as an aperitif. 

 Ταιριάζει τέλεια στο τέλος του γεύματος   It goes perfectly at the end of the meal

 με επιδόρπια και φρούτα.   with desserts and fruits.



 ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ  ROSE WINES

 ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΙΞΗΣ  21 - 5 € SIMIO STIXIS

 Π.Γ.Ε Πελοπόννησος, ημίξηρος οίνος,   P.G.I Peloponnese, semi-dry wine. 

 Μοσχοφίλερο & Cabernet Sauvignon  Moschofilero & Cabernet Sauvignon

 Οι αρωματικοί χαρακτήρες ανθέων   The aromatic character of flowers reminiscent

 που θυμίζουν τριαντάφυλλο και νυχτολούλουδο   of rose and evening primrose is harmoniously 

 συνδυάζονται αρμονικά με νύξεις τροπικών   combined with hints of tropical fruit, 

 φρούτων, φλούδας εσπεριδοειδών και μελιού.   citrus peel and honey.

 LΑ TOUR MELAS IDYLLE D’ ACHINOS 34.00 € LΑ TOUR MELAS IDYLLE D’ ACHINOS

 Ξηρός,  Grenache ,   Dry, Grenache, Agiorgitiko, Syrah / Shiraz

 Αγιωργήτικο, Syrah / Shiraz  Bright and light pink color reminiscent

 Λαμπερό και απαλό ροζ χρώμα που θυμίζει   of pink roses, very reminiscent of roses 

 ροζ τριαντάφυλλα, θυμίζει πολύ   from Provence. Elegant rose aromas 

 τα ροζέ της Προβηγκίας.   emerge while in the mouth.

 Αναδύει κομψά αρώματα τριαντάφυλλου   It has wonderful freshness, body, 

 ενώ στο στόμα διαθέτει υπέροχη φρεσκάδα,   body, balance and nice intensity.

 σώμα, ισορροπία και ωραία ένταση.

 KΡΙΤΣΙΝΗΣ ΡΟΖΕ  18 - 5 € KRITSINIS

 Ροδίτης, Αγιωργήτικο.  Roditis, Agiortiko

 Για ποικιλίες πικάντικων τυριών,   For varieties of spicy cheeses, 

 όπως καπνιστό Μετσοβόνε   such as smoked Metsovone

 και Gouda παλαιωμένο  and aged gouda



 ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ  ROSE WINES

 ΑΔΟΛΗ ΓΗΣ  28.00 € ADOLI GIS

 Π.Γ.Ε Αχαΐας, Ημίξηρος, Ήπιος,   PGA Achaia, Semi-Dry,

 Μια καταπληκτική πρόταση για όσους επιθυμούν   Mild, Rose, Cabernet Sauvignon

 ένα κρασί που να συνδυάζει διακριτική γλύκα,    An amazing proposal for those who want 

 φρεσκάδα, απολαυστική γεύση και ευρεία γκάμα   a wine that combines discreet sweetness,    

 αρωμάτων. Χαρακτηρίζεται από πορτοκαλόχρουν                                 freshness, delicious taste and a wide range of aromas.  

 χρώμα με ιώδεις ανταύγειες και κυρίαρχα τα   It is characterized by an orange color with violet 

  αρώματα φράουλας, μύρτιλου και βύσσινου   highlights and the predominant aromas of strawberry, 

  σε φόντο γιαουρτιού, που οδηγούν   blueberry and sour cherry on a background 

  στην αίσθηση ενός φρουτοχυμού  of yogurt, which lead to the feeling of a fruit

 στο στόμα, με γλύκα στην αρχή που  juice in the mouth, with sweetness at the

 ισορροπεί με την οξύτητα στο τελείωμα.  beginning that balances the acidity at the end.

 DIANTHOS  24 € DIANTHΟS

 100% Ξινόμαυρο, Έντονη φρεσκάδα που πλαισιώνεται   100% Xinomavro, Intense freshness framed by fresh 

 από φρέσκα  αρώματα φρούτων κυρίως    aromas of mainly ripe strawberry fruit, 

 ώριμης φράουλας, μικρών κόκκινων φρούτων    small red fruits and exotic fruits 

 και εξωτικά φρούτα όπως lychee.   such as lychee.

 ΚΩΜΩΔΙΑ  ΛΑΠΟΤΡΥΠΗ   16 - 4 € KOMODIA LAPOTRIPI

 90% Merlot, 10% Ροδίτης  90% Merlot, 10% Roditis

 Διαθέτει τριανταφυλλί χρώμα, με αρώματα μαύρων   It has a rose color, with aromas of black fruit,  

 φρούτων, ανθικών στοιχείων και ευκάλυπτου.  floral elements and eucalyptus.

 Μέτρια οξύτητα, δροσερό χαρακτήρα και επίγευση  Moderate acidity, cool character 

 που διαρκεί.  and lasting aftertaste.



 ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ   RED WINES

 KLIMA KLIMA TSANTALI  24.00 € KLIMA KLIMA TSANTALI

 ο κόκκινο κρασί της ετικέτας Τσάνταλης είναι ξηρό με   The red wine of the Tsantalis label is dry with aromas 

  αρώματα μαύρων φρούτων, κέδρου και μπαχαρικών   of black fruits, cedar and spices and is characterized

 και χαρακτηρίζεται για το πυκνό, σχεδόν αδιαπέραστο  by its dense, almost impenetrable purple color. 

 πορφυρό χρώμα του. Στο στόμα είναι πυκνό στη δομή  In the mouth it is dense in structure and robust, 

  και στιβαρό, με σφιχτές τανίνες και υψηλή οξύτητα.    with tight tannins and high acidity.

 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ SYRAH   18 - 5 € ANDROMEDA SYRAH 

 Ξηρός οίνος, 100% Syrah  Dry wine, 100% Syrah

 Βαθύ κόκκινο χρώμα, λαμπερή όψη   Deep red color, shiny appearance

 με ελαφρώς λιπαρό σώμα, βελούδινη υφή,   with slightly oily body, velvety texture,

 αρώματα μούρων και ξηρών καρπών,   aromas of berries and nuts, 

 πλούσιο σώμα και μακρά ξηρή επίγευση.  rich body and long dry aftertaste

 1879 BOUTARI LEGACY   60.00 €   1879 BOUTARI LEGACY

 Βαθύ ερυθρό χρώμα. Έντονή πολυπλοκότητα   Deep red color. Intense complexity with primary 

 με πρωτογενή αρώματα κόκκινων μούρων,    aromas of red berries, dried figs, tomato juice.  

 ξηρού σύκου, τοματοχυμού. Δευτερογενή   Secondary aging aromas such as vanilla, 

 αρώματα παλαίωσης όπως βανίλιας, δαμάσκηνου,    plum, roasted almond and light notes 

 καβουρδισμένου αμύγδαλου και ελαφριές νότες    of cigar box. Full body with pleasant acidity.  

 από κουτί με πούρα. Γεμάτο σώμα με ευχάριστη   Soft, velvety tannins that cause a full mouthfeel,   

 οξύτητα. Απαλές, βελούδινες τανίνες που προκαλούν  rich in density, with a warm aftertaste

 μία γεμάτη αίσθηση στο στόμα, πλούσιο σε πυκνότητα,  that is framed by secondary aromas

 με ζεστή επίγευση διάρκειας που πλαισιώνεται από  of cocoa and red fruits.

 δευτερογενή αρώματα κακάο και κόκκινων φρούτων.

 ΝΑΟΥΣΣΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ  25.00 € NAUSSA BOUTARI

 Το πιο εμβληματικό κρασί της σύγχρονης οινολογικής  PGA NAUSSA. The most emblematic wine 

 ελληνικής ιστορίας. Βαθυκόκκινο με έντονη    of modern Greek oenological history. 

 προσωπικότητα και ζωηρή απόχρωση. Αναδύει   Deep red with a strong personality and lively shade. 

 πλούσιο μπουκέτο ώριμων κόκκινων φρούτων,   A rich bouquet of ripe red fruits, raspberries, 

 βατόμουρου, λιαστής ντομάτας και δαμάσκηνου,    sun-dried tomatoes and plums emerges, coexisting 

 που συνυπάρχουν με αυτά της κανέλας, πιπεριού,    with those of cinnamon, pepper, black olive and wood

 μαύρης ελιάς και ξύλου. Έχει πλούσιο σώμα, καλή  It has a rich body, good balance and structure,

 ισορροπία και δομή, πολύ απαλό στο στόμα χωρίς  very soft in the mouth without any bitterness

 καθόλου πικράδες ή στυφές τανίνες. Προσεγγίζει ένα  or astringent tannins. It approaches a more modern 

 πιο μοντέρνο στύλ Νάουσας που είναι πιο ευκολόπιοτο  Naoussa style that is easier to drink

 1/3000 LIMITED SELECTION Merlot   36.00 € 1/3000 LIMITED SELECTION Merlot 

 Χρώμα έντονο ερυθρό με ρουμπινί ανταύγειες.   Intense red color with ruby highlights. 

 Αρώματα φρέσκων φρούτων όπως δαμάσκηνο,    Aromas of fresh fruits such as plum, black cherry 

 μαύρο κεράσι και βατόμουρο που συνοδεύονται    and raspberry accompanied by a light botanical  

 από ελαφρά βοτανική αίσθηση φύλλων δάφνης.    feeling of bay leaves. In the mouth juicy,

 Στο στόμα ζουμερό, με άφθονο φρούτο, καλά  notiwith plenty of fruit, well-integrated 

 ενσωματωμένες τανίνες και μακρά χυμώδη επίγευση.  tannins and a long juicy aftertaste.



 ΜΠΥΡΕΣ  BEERS

 ΑΛΦΑ 500 ml.  4.50 € ΑLPHA 500 ml. 

 ΦΙΞ 500 ml.  4.50 € FIX 500 ml.

 ΝΗΣΟΣ 500 ml. 6.00 € NISOS 500 ml.

 ΚΑΙΖΕΡ 500 ml.  5.00 € KAIZER 500 ml.

 ΝΗΣΟΣ 7 μποφόρ 330 ml. 6.00 € NISOS 7 beaufort 330 ml.

 ΝΗΣΟΣ Αποκάλυψη 330 ml. 6.00 € NISOS apocalypse 330 ml. 

 ΕΖΑ Lager 500 ml. 5.00 € ΕZA Lager, Pilsner 500 ml.

 ΕΖΑ free 500 ml. 5.00 € EZA free 500 ml.

 

 ΤΑ ΚΑΡΑΦΑΚΙΑ ΜΑΣ  IN SMALL BOTTLES

 ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ 200 ml.  9.00 € OUZO PLOMARI  200 ml.

 ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ  200 ml. 9.00 € OUZO VARVAGIANNI 200 ml.

 ΟΥΖΟ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ  200 ml.  9.00 € OUZO MAKRIONITIS 200 ml. 

 ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΜΠΑΜΠΑΖΙΜ  200 ml. 9.00 € TSIPOURO BABATZIM 200 ml.

 ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΝΕΝΑΣ 200 ml.  10.00 € TSIPOURO KANENAS 200 ml.

 ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ 200 ml.   9.00 € TSIPOURO MAKRIONITIS 200 ml.

 ΧΥΜΑ ΚΡΑΣΙ  HOUSE WINE

 ΛΕΥΚΟ, ΡΟΖΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ 500 ml. 5.00 € WHITE,ROZE,RED 500 ml. 

 ΚΟΚΚΙΝΟ ΗΜΙΓΛΥΚΟ 500 ml.  6.00 € RED SEMISWEET 500 ml.

 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΝΕΡΟ  BEVERAGES

 Coca Cola, Pepsi, 7UP, κτλ. 200 ml.  2.50 € Coca Cola, Pepsi, 7UP, etc. 200 ml. 

 Σπιτική λεμονάδα   4.00 € Homemade lemonade

 Νερό 1 lt  1.00 € Water 1 lt

 Νερό με ανθρακικό 0,75 lt  3.00 € Water with gas 750 ml.

 ΚΑΦΕ  COFFEE

 Καφέ φίλτρου  3.00 € Filter coffee

 Εσπρέσσο  2.00 € Espresso

 Καπουτσίνο  3.50 € Cappuccino

 Φραπέ  2.50 € Frape

 Διάφορα τσάι  3.00 € Various tea



Cocktai ls 

& Spiri ts

Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες ενημερώστε 

μας πριν από την παραγγελία σας.

Price list might change without a warning.
For all kind of allergies or intolerance please inform us 

prior your order.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Γιαννακόπουλος Διονύσης
Market manager: Giannakopoulos Dionysis
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13% και 24% 

και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Prices include VAT. 13% and 24% and all legal charges.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία για διατύπωση 
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο.

The store is required to have printed forms for any formulation 
protest in a special case next to the exit.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
THE CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY 

IF THE LEGAL RECEIPT / INVOICE IS NOT ISSUED



 Johnny Walker Red 70 ml. 7.00 €

 Haig 70 ml. 7.00 €

 Famous Grouse

 The Naked Grouse 70 ml.  10.00 €

 Stolichnaya Βότκα 70 ml. 7.00 €

 Tanqueray Τζιν 70 ml. 7.00 €

 Bulldog Τζιν 70 ml. 10.00 €

 Jose Cuervo Silver 

 Especial Τεκίλα 70 ml. 7.00 €

 Jose Cuervo Gold 

 Especial Τεκίλα 70 ml. 7.00 €

 Bacardi Carta Blanca 

 Ρούμι 70 ml.  7.00 €

 Campari 70 ml. 7.00 €

 Mastic 70 ml. 7.00 €

 Metaxa 7* Brandy 70 ml. 9.00 €

COCKTAILS

SPIRITS

NEGRONI  10.00 €
Τζιν, γλυκό βερμούτ και Campari 

Gin, sweet vermouth and Campari  

MARGARITA  10.00 €
Ασπρή tequila, triple sec, λάιμ

White tequila, triple sec, lime  

MASTIC MARGARITA    10.00 €
Λικέρ μαστίχας, ασπρή tequila, λάιμ, αλάτι 

Mastic liqueur, white tequila, lime, salt 

MASTIC TABASCO 10.00 €
Λικέρ μαστίχας, λάιμ,χυμος ντοματας, tabasco, 

μαύρο πιπεέρι, πράσινες ελιές

Mastic liqueur, lime,tomato juice, tabasco,

black pepper, green olives

MOSCOW MULE    10.00 €
Βότκα, ginger ale

Vodka,ginger ale  

CAIPIRINHA  10.00 €
Pitu, λάιμ, μαύρη ζάχαρη

Pitu,lime,brown sugar    

CAIPIROSCA  10.00 €
Βότκα, λάιμ, μαύρη ζάχαρη 

Vodka,lime, brown sugar  

MAI TAI    10.00 €
Ασπρό και μαύρο ρούμι,amaretto,lime

Black & white rum,amaretto,lime  

AMERICANO  10.00 €
 Campari,Vermouth,σόδα

Campari,Vermouth,soda water

PALOMA  10.00 €
Κίτρινη τεκίλα, λάιμ ,τσίλι, γκρειπφρουτ

Yellow tequila,lime,chilly, grapefruit  

SPICY CUCUMBER 10.00 €
Βότκα, λάιμ, αγγούρι, τσίλι,σόδα

Vodka,lime,cucumber,chilly,soda water  

APEROL SPRITZ  8.00 €
Aperol, αφρώδες κρασί, ιταλικό 

κατά προτίμηση, και ελάχιστη σόδα

Aperol, sparkling wine, preferably Italian, 

and minimum of soda water 

CAMPARI SPRITZ    8.00 €
Campari, αφρώδες κρασί, ιταλικό κατά προτίμηση, 

και ελάχιστη σόδα

Campari, sparkling wine, preferably Italian, 

and minimum of soda water  

MOJITO   10.00 €
Φύλλα δυόσμου, ρούμι, λάιμ,  ζάχαρη, σόδα 

Mint leaves, rum, lime, sugar, soda water  

VIRGIN MOJITO    6.00 €
Φύλλα δυόσμου, ,λάιμ,  ζάχαρη, σόδα 

Mint leaves, lime, sugar, soda water  

MASTIC MOJITO     10.00 €
Λικέρ μαστίχας , ρούμι, λάιμ, Φύλλα δυόσμου, σόδα   

Mastic liqueur, rum, lime, mint leaves, soda water


