GODS’ MENU 2019

Pantheon is a former Roman temple, now a church, in Rome, Italy, on the site of an earlier
temple commissioned by Marcus Agrippa during the reign of Augustus.
The present building was completed by the emperor Hadrian and probably dedicated
about 126 AD. He retained Agrippa's original inscription, which has caused confusion over
its date of construction as the original Pantheon burned down, so it is not certain when
the present one was built.
To Πάνθεον της Ρώμης είναι αρχαία θρησκευτική κατασκευή η οποία βρίσκεται στην
Piazza della Rotonda (Ρώμη). Κατασκευάστηκε ύστερα από εντολή του Αγρίππα κατά τον
1ο αιώνα π.Χ. και υπέστη αρκετές καταστροφές από πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να
ανακατασκευαστεί πλήρως από τον Αδριανό στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. Αρχικά, το
Πάνθεον ήταν ναός αφιερωμένος σε όλες τις θεότητες της Αρχαίας Ρώμης. Μετατράπηκε
σε χριστιανική εκκλησία κατά τον 7ο αιώνα. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος ρωμαϊκό
μνημείο που να έχει διασωθεί έως σήμερα, σχεδόν άφθαρτο, λόγω της ασταμάτητης
χρήσης του έως και σήμερα. Έχει δώσει την ονομασία του σε συνοικία της Ρώμης.

Follow us on Social Media

COFFEES

& BEVERAGES
Espresso μονός
Espresso single shot
Espresso διπλός
Espresso double shot
Freddo espresso/
cappuccino
Americano
Cappuccino μονός
Cappuccino single shot
Cappuccino διπλός
Cappuccino double shot
Latte ζεστός/κρύος
Latte hot/cold
Ελληνικός μονός
Greek coﬀee single shot
Ελληνικός διπλός
Greek coﬀee double shot

2.70 €
3.90 €
3.90 €
3.90 €
3.90 €
4.20 €
4.20 €
2.70 €
3.90 €

Nes cafe ζεστός/frape
Nes café hot/frape
Καφές φίλτρου
Filter coﬀee
Irish coﬀee
Σοκολάτα ζεστή/κρύα
Chocolate hot/cold
Σοκολάτα ζεστή/κρύα με γεύση
Chocolate hot/cold (various ﬂavors)
Μόκα ζεστή/κρύα
Mocha hot/cold
Τσάι ζεστό διάφορες γεύσεις
Tea (various ﬂavors)
Τσάι κρύο (λεμόνι, ροδάκινο)
Cold tea (lemon/peach)
Βιολογικό τσάι διάφορες γεύσεις
Organic tea (various ﬂavors)
* extra γεύση (σίροπι) extra ﬂavor (siroup) 0.20 €

3.90 €
3.90 €
5.50 €
3.90 €
4.40 €
4.50 €
3.50 €
3.50 €
4.50 €

Βreakfast Basket
Φρέσκο κρουασάν βουτύρου,
χειροποίητα κουλουράκια και κέικ,
2 φέτες παραδοσιακό φρέσκο ψωμί,
βούτυρο, μαρμελάδα και ένα ρόφημα
της επιλογής σας (καφέ/τσάι/χυμό
πορτοκάλι)..
Fresh butter croissant, handmade
cookies and cake, two slices of
traditional fresh bread, butter,
marmalade and one drink of your
choice
(coﬀee/tea/orange juice).
....................................................... 8.00 €

Croque Madame με τυρί
γκούντα, ζαμπόν, τηγανητό
αυγό και μπεσαμέλ επάνω σε
ψωμί βρώμης.
Croque Madame with Gouda
cheese, ham,
fried egg and béchamel sauce
on oat bread.
....................................... 8.40 €
Τηγανιτά αυγά σε ψωμί βρώμης,
τυρί κρέμα, μπέικον και σαλάτα
mesclun.
Fried eggs on oat bread, cream cheese,
bacon and mesclun salad.
.......................................... 6.80 €

Breakfast Sandwich με τυρί,
μπέικον, αυγό τηγανητό και
φρέσκα φρούτα με γιαούρτι.
Breakfast Sandwich with cheese,
bacon, fried egg
and fruits with yogurt.
6.80 €

Bagel παπαρούνας με καπνιστό σολομό,
αγγούρι, κάπαρη και τυρί κρέμα.
Bagel with smoked salmon, cucumber, caper
and cream cheese. ............................... 6.80 €

Αυγά benedict με καπνιστό σολομό, με
πάστα από ώριμα αβοκάντο και σάλτσα
hollandaise.
Benedict eggs with smoked salmon, with paste from
mature avocado and hollandaise sauce............. 7.40 €

* extra γευση (σίροπι) | Extra ﬂavor (siroup) / 0.20€

Croque Monsieur με τυρί γκούντα, ζαμπόν και
Sramble αυγά με πάστα από ώριμα
μπεσαμέλ επάνω σε ψωμί βρώμης.
αβοκάντο και ντοματίνια.
Croque Monsieur with Gouda cheese, ham
Scramble eggs with paste from mature
and béchamel sauce on oat bread. ...... 7.90 € avocado and cherry tomatoes. ............... 7.20 €

Pantheon Special με ψιλοκομμένη ντομάτα και
αυγά scramble και τυρί κρέμα, αγγούρι και
σολομό.
Pantheon Special with minced tomato and
scramble eggs and cream cheese, cucumber and
salmon.
8.40 €

& Brunch

Breakfast
&
Brunch

Μεσογειακή ομελέτα με φέτα, ντομάτα,
ελιές, φρέσκο κρεμμύδι και sticks
κολοκυθιού.
6,50€
Mediterranean omelet with feta cheese,
tomato, olives, onion and zucchini.

Παραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι με μέλι και καρύδι ή φρέσκα φρούτα.
Traditional Greek yogurt with honey and walnuts or fresh fruits. ........ 4.80 €

Pantheon Tower
Περιλαμβάνει φρέσκο
κρουασάν βουτύρου,
παραδοσιακό ψωμί, φρεσκα
φρούτα εποχής, χειροποίητα
κουλούρια, σπιτικό γλυκό
κουταλιού, μέλι και
ελληνικό γιαούρτι.
Includes fresh butter croissant,
traditional bread, fresh fruits,
handmade cookies, homemade
spoon sweet,
honey and
Greek yogurt.
9.00 €

Μεσογειακή ομελέτα με
φέτα, ντοματίνια, ελιές,
φρέσκο κρεμμύδι και sticks
κολοκυθιού.
Mediterranean omelet with feta
cheese, cherry tomatoes, olives,
onion and zucchini.
6.80 €

Σφιακιανή πίτα με μέλι,
καρύδι και σιρόπι σφένδαμο.
Cretan pie with honey, walnuts
and maple syrup............. 5.50 €

Δύο φέτες φρυγανισμένο
ψωμί, βούτυρο και
μαρμελάδα.
Two slices of round toasted
bread, butter and
marmalade. .............. 2.80€

Τσουρέκι γεμιστό με
σοκολάτα και σως anglaise.
Sweet Bread stuﬀed with
chocolate and anglaise sauce.
5.50 €

Sandwich
Μεσογειακή μπαγκέτα με φέτα, ντομάτα,
πάστα ελιάς, ελαιόλαδο, ρίγανη.
Mediterranean baguette with feta cheese, tomato,
olive paste, oregano, virgin olive oil.
5.50 €
Πολύσπορο ψωμάκι με γαλοπούλα
καπνιστή, τυρί κρέμα, ντομάτα,
ρόκα.
Multigrain bread with smoked turkey,
cream cheese, tomato, rocket salad.
4.90 €

Vegetarian Panini με κολοκύθι, πιπεριά, μελιτζάνα και σως γιαουρτιού.
Vegetarian Panini with zucchini, pepper, eggplant and yogurt sauce.
4.90 €

Panini αλλαντικών με ζαμπόν, γαλοπούλα,
σαλάμι αέρος και σως γιαουρτιού.
Panini with ham, turkey, salami and
yogurt sauce.
....................................................................... 5.50 €

Μπόμπα σπέσιαλ με τυρί κρέμα,
γαλοπούλα και ντομάτα.
Round toast with cream cheese, turkey and
tomato.
............................................................. 3.80 €

Ψωμί καλαμποκιού με προσούτο, ντομάτα,
καπνιστό τυρί, ρόκα, ελαιόλαδο.
Corn bread with prosciutto, smoked cheese,
tomato, rocket salad, virgin olive oil.
....................................................................... 5.50 €

Μπόμπα ζαμπόν, τυρί.
Round toast with ham and cheese.
............................................................. 3.50 €

Mπαγκέτα με φιλέτο κοτόπουλο, γκούντα
τριμμένο, ντομάτα, σως μουστάρδας.
Wheaten baguette with chicken ﬁllet, tomato,
grated gouda cheese, mustard sauce.
........................................................................ 5.50 €

Παραδοσιακές ελληνικές πίτες
(σπανακόπιτα με φέτα, κοτόπιτα,
ζαρωτή τυρόπιτα με φέτα ντομάτα ελιές,
…)
Traditional Greek pies (homemade spinach
pie with feta cheese, chicken pie, Mediterranean pie with feta cheese, tomato and
olives, etc…)
.............................................................. 3.50€

Appetizers
Ελληνικά Ορεκτικά (πάστα ελιάς,
τζατζίκι, ελιές, πιτάκια καλαμποκιού
και τραγανά tacos ).
Greek Combo Dip (olive paste, tzatziki,
olives, corn wraps and crispy tacos).
6.50 €

Πλατό τυριών και αλλαντικών
Ζαμπόν, σαλάμι προσούτο, γαλοπούλα,
γραβιέρα, καπνιστό τυρί, μανούρι,
ντοματίνια, κριτσίνια και δύο σως.
Platter with cheese and cold meat
Ham, salami, prosciutto, turkey, graviera
cheese, smoked cheese, manouri cheese,
cherry tomatoes,
crispy breadsticks and two cups of sauce.
12.00 €

Παραδοσιακό Σπιτικό Τζατζίκι
Traditional Homemade Tzatziki
4.80 €
Guacamole απο ώριμα αβοκάντο με
τσίλι και τραγανά πιτάκια με
καπνιστή πάπρικα.
Guacamole from mature avocado with
chili and mini crispy wraps with smoked
paprika.
6.80 €

Ψητά λαχανικά με σως βαλσάμικου
(πιπεριά, κολοκύθι, ντομάτα, μελιτζάνα,
μανιτάρια).
Grilled Vegetables with vinegar sauce
(pepper, zucchini, tomato, eggplant,
mushrooms).
7.30 €

Hummus με καβουρδισμένο καρύδι
και τραγανά πιτάκια με
καπνιστή πάπρικα.
Hummus with roasted walnuts and mini
crispy wraps with smoked paprika.
6.80 €
Φρέσκιες πατάτες τηγανητές country
style.
Fresh country style potatoes.
3.80 €

Φέτα ψητή με ντομάτα, πιπεριά
και ελαιόλαδο.
Traditional Feta cheese baked
with tomato,
pepper and olive oil.
6.50 €

* extra γευση (σίροπι) | Extra ﬂavor (siroup) / 0.20€

Caesars με κοτόπουλο, κρουτόν, αυγό και
γραβιέρα Νάξου.
Ceasars with chicken, egg, graviera cheese
and croutons.

Χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά,
κρεμμύδι, ελιές, φέτα, κάπαρη, ελαιόλαδο και ρίγανη.
Greek salad
Traditional Greek salad with tomato, cucumber, onion,
pepper, olives, feta cheese, caper, oregano and olive oil.
..................................................................... 9.10 € ...........................................................................7.80 €

Ντάκος με ώριμες
ψιλοκομμένες ντομάτες, ψητό
μανούρι, κάπαρη και πέστο
από Θυμάρι.
Cretan rusk with chopped
tomatoes, baked traditional
cheese, caper and thyme pesto.
8.20 €

salads

Πράσινη σαλάτα Pantheon
Buratta με άνυδρα ντοματίνια, δυόσμο
Ανάμεικτη σαλάτα εποχής, προσούτο,
και ανθάλατο.
καρύδι, παρμεζάνα και σως βινεγκρέτ.
Buratta cheese with cherry tomatoes and
Pantheon Green salad
spearmint.....................................................8.50 €
Fresh green salad, prosciutto, parmesan
cheese, walnuts, and vinaigrette sauce. .......9.10 €

MAIN DISH
Ριγκατόνι με κοτόπουλο
και μπρόκολο.
Rigatoni with chicken and
broccoli.
10.50 €

Ριζότο με φρέσκα
μυρωδικά, αρώματα
τζίντζερ και
μοσχολέμονο.
Risotto with fresh herbs,
ginger and lime.
9.00 €

Μεσογειακά σπαγγέτι
με διάφορα λαχανικά
και φέτα.
Mediterranean spaghetti
with mix of vegetables and
feta cheese.
10.50 €

Σκιουφιχτά με
ντοματίνια, βασιλικό και
τσίλι, μαγειρεμένα
σε βάζο.
Traditional Cretan pasta
with cherry tomatoes,
basil and chilli (cooked
in a vase).
9.80 €

Πίτσα σπέσιαλ
σάλτσα ντομάτας, τυρί γκούντα, ζαμπόν,
μπέικον, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα.
Special Pizza
tomato sauce, Gouda cheese,
ham, bacon, pepper, fresh tomato. ................. 12.50 €
Πίτσα ελληνική
σάλτσα ντομάτας, φέτα, μοτσαρέλα, πιπεριά,
κρεμύδι, ελιές, φρέσκια ντομάτα.
Greek Pizza
tomato sauce, Gouda cheese, feta cheese, mozzarella,
pepper, onion, olives, fresh tomato. ............... 11.00 €
Πίτσα Pantheon
σάλτσα ντομάτας, τυρί γκούντα, ζαμπόν, μπέικον,
πιπεριά, τυρί κρέμα, σαλάμι, φρέσκια ντομάτα.
Pantheon Pizza
tomato sauce, Gouda cheese, ham, bacon, pepper,
salami, cream cheese, fresh tomato. .............. 13.00 €

Black Angus Βurger (μαρούλι, ντομάτα,
κρεμμύδι, καπνιστή μαγιονέζα,
σερβίρετε με πατάτες country style).
Black Angus burger with tomato, lettuce,
onion and smoked mayonnaise
(served with country style potatoes).
13.50 €

Club sandwich ζαμπόν
(σερβίρεται με πατάτες country
style).
Club sandwich with ham (served
with country style potatoes).
6.90 €
Club Pantheon με φιλέτο κοτόπουλο
(σερβίρεται με πατάτες country style).
Club Pantheon with chicken ﬁllet (served
with country style potatoes).
7.80 €

Φιλέτο κοτόπουλο
Ζουμερό φιλέτο
κοτόπουλο με πράσινη
σαλάτα και
πατάτες country.
Chicken ﬁllet
Juicy chicken ﬁllet served
fresh green salad and
country
style potatoes.
9.50 €

Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο
Ζουμερό μπιφτέκι
μοσχαρίσιο με φρέσκιες
πατάτες country και ψητά
λαχανικά.
Beef meatball
Juicy Beef meatball served
with fresh country style
potatoes and grilled vegetables.
9.50 €

Παραδοσιακός Σπιτικός Μουσακάς
Traditional Greek Mousaka
9.80 €

Ποικιλία κρεατικών μεγάλη
Φιλέτο κοτόπουλο, χοιρινά μπριζολάκια,
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, λουκάνικο
και πατάτες country.
Large Mix Grill
Chicken ﬁllet, pork chop, beef burger,
sausage and country style potatoes.
19.50 €

Platter

Ποικιλία κρεατικών μικρή
Φιλέτο κοτόπουλο, χοιρινά μπριζολάκια,
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, λουκάνικο
και πατάτες country.
Mix Grill
Chicken ﬁllet, pork chop, beef burger,
sausage and country style potatoes.
11.00 €

Μερίδα Γύρος Κοτόπουλο με
φρέσκιες πατάτες country,
ντομάτα, μαρούλι, σως,
και πιτάκια καλαμποκιού.
Greek Chicken Gyros served with
fresh country style potatoes,
tomato, lettuce, dip sauce and
corn wraps.
11.30 €
Μερίδα Γύρος Ανάμεικτος
(χοιρινό και κοτόπουλο).
για 2 άτομα
Greek Mixed Gyros (pork and
chicken).
for 2 person
18.00 €

Μερίδα Γύρος Χοιρινό με φρέσκιες πατάτες country, ντομάτα,
κρεμμύδι, σπιτικό τζατζίκι και πιτάκια καλαμποκιού.
Greek Pork Gyros served with fresh country style, tomato,
onion, homemade tzatziki and corn wraps. ........................10.90 €

Σοκολατόπιτα + παγωτό
Chocolate pie + ice cream

Μηλόπιτα Apple pie

Προφιτερόλ Proﬁterol

4.80 €

Εκμέκ κανταΐφι με βύσσινο

4.80 €

Ekmek kantaiﬁ with sour cherry
Τάρτα φρούτων

4.80 €

Fruit Tart
Γιαούρτι με φρούτα / μέλι και καρύδια

4.80 €

Greek Yogurt with fresh fruits / honey and walnuts
Φρουτοσαλάτα

4.90 €

Fruit salad
Cheesecake

4.80 €

Banoﬀee

4.80 €

Μους σοκολάτας Chocolate mousse

4.80 €

Μηλόπιτα Apple pie

4.80 €

Κερασόπιτα Cherry pie

4.80 €

Σοκολατόπιτα Chocolate pie

4.80 €

Ραβανί Ravani

4.80 €

Καρυδόπιτα Walnuts pie

4.80 €

Πορτοκαλόπιτα Orange pie

4.80 €

Γαλακταίφι Kantaiﬁ with cream

4.80 €

Γαλακτομπούρεκο Galaktompoureko

4.80 €

Μπακλαβάς Baklava

4.80 €

*Στα γλυκά extra μπάλα παγωτό /μπάλα
Extra icecream scoop

1.50 €

Καρυδόπιτα Walnuts pie

Πορτοκαλόπιτα + παγωτό Orange pie + ice cream

Μπακλαβάς Baklava

DESSERTS

Pantheon φρούτων (3 μπάλες παγωτό,
πανδαισία φρέσκων φρούτων, σαντιγί)
Pantheon fruits (3 scoops of ice cream with fresh
fruits and whipped cream)
8.50 €

Παγωτό 2 μπάλες Ice cream 2 scoops

5.00 €

Παγωτό 3 μπάλες Ice cream 3 scoops

6.80 €

Πάνθεον Σοκολάτας
(3 γεύσεις παγωτό σοκολάτα, σιρόπι
σοκολάτας, κομμάτια σοκολάτας,
σαντιγί)
Pantheon Chocolate
(3 ﬂavours of chocolate ice cream,
chocolate syrup, chocolate chips,
whipped cream)
7.90 €

Milkshake

6.50 €

Γρανίτα Ice Pop

5.50 €

Smoothies

6.50 €

waffles

Γιαούρτι, πανδαισία από φρέσκα φρούτα
Yogurt, fresh fruits ................................ 5.80 €

Σοκολάτα, μπισκότο
Chocolate, biscuit ................................... 4.50 €

Γιαούρτι, μέλι , καρύδια
Yogurt, honey, walnuts ......................... 5.80 €
Σοκολάτα, μία μπάλα παγωτό
Chocolate, one ice cream scoop .......... 5.30 €
Σοκολάτα, δύο μπάλες παγωτό
Chocolate, two ice cream scoops ......... 6.80 €
Επιπλέον μπάλα παγωτού
Extra ice cream scoop .......................... 1.50 €
Έξτρα υλικά (σαντιγί, σιρόπι, τρούφα, κλπ…)
Extra toppings (whipped cream, syrup, etc.…)
............................................................... 0.70 €

Τυρί κρέμα, σολομός, ντοματίνια, αγγούρι
Cream cheese, salmon, cherry tomatoes,
cucumber ............................................... 6.30 €

Τυρί κρέμα, γαλοπούλα, ντοματίνια, αγγούρι
Cream cheese, turkey, cherry tomatoes,
cucumber ................................................ 5.80 €

SOFT DRINKS
& water
Coca-Cola 250ml

3.30 €

Coca-Cola Zero 250ml

3.30 €

Coca-Cola Light 250ml

3.30 €

Coca-Cola and with Stevia 250ml

3.30 €

Fanta Πορτοκαλάδα Fanta Orange 250ml

3.30 €

Fanta Μπλε Fanta Blue 250ml

3.30 €

Fanta Λεμονίτα Fanta Lemon 250ml

3.30 €

Sprite 250ml

3.30 €

Schweppes Σόδα Schweppes Soda Water 250ml

3.30 €

Αύρα Φυσ. Μετ. Νερό Avra Natural Mineral Water 1Lt

1.50 €

Ανθρακούχο νερό Carbonated water 330ml

3.30 €

Ανθρακούχο νερό Carbonated water 1Lt

4.50 €

fresh juices
Φυσικός χυμός πορτοκάλι Fresh orange juice
Φυσικός χυμός μήλο, καρότο, πορτοκάλι
Fresh juice apple, carrot, orange
Φυσικός χυμός ανάμεικτος με φρούτα εποχής
Fresh mixed juice with seasonal fruits

4.50 €
5.00 €
5.50 €

bfresh spitiko
Λεμονάδα με πιπερόριζα & με
γλυκαντικό από φυτό στέβια μόνο
5 θερμίδες/βαζάκι
Lemonade ginger & with sweeteners from
stevia plant, only 5 calories/jar

4.50 €

Λεμόνι με μαστίχα Χίου με τριμμένη
φυσική μαστίχα Χίου, μόνο 6
θερμίδες/βαζάκι
Lemonade with Chios mastic, natural Chios
mastic, only 6 calories/jar

4.50 €

WINES
white
Ερωθιά Λευκός Ξηρός οίνος 700ml ........................................................................ 4.50 € | 16.00 €
Οίνος Λευκός Ξηρός, πολυποικιλιακός. Λαμπερο χρυσοπράσινο χρώμα, αρχοντική και
ισορροπημένη φρουτώδες γεύση και ευχάριστη λεμονάτη επίγευση.
Erothia white dry wine 700ml: Dry white wine with a bright light yellow colour, an elegant light
dry taste of grapefruit, lemons, and lime and pleasing aftertaste.

Οίνος Λευκός Ξηρός Μαγικό Κτήμα 750ml .......................................................................19.00 €
Δροσερό, με απαλή οξύτητα και έντονο άρωμα λευκόσαρκων φρούτων. Διακριτικά φρουτώδη επίγευση.
Magiko Ktima White Dry Wine 750ml: Cool with soft acidity and intense aroma from white body fruits.
Discreet fruity aftertaste.

Κατώγι Αβέρωφ Λευκός 750ml ...........................................................................................28.00 €
Χρώμα ελαφρύ αχυροκίτρινο. Ο ευχάριστος νεανικός του χαρακτήρας εκφράζει αρώματα φρούτων και
λουλουδιών, και συνδυάζει τη δροσερή οξύτητα και την καλοδομημένη αίσθηση στο στόμα.
Katogi Averoﬀ White 750ml: Golden straw color, a pleasant, youthful character, showing fruity, ﬂoral aromas,
combining a cool acidity and a structured mouth.

Μαντινεία Μοσχοφίλερο Λευκός 750ml .......................................................................... 26.00 €
Κρασί με κύριο χαρακτηριστικό τη φρεσκάδα και την έντονη οξύτητα. Λεπτά αρώματα μεγάλης
έντασης με κύρια χαρακτηριστικά τα εσπεριδοειδή και λεμονανθούς.
Mantinia Moschoﬁlero White 750ml: A Greek wine with exceptional freshness and lively acidity.
Citrus fruits and lemon ﬂowers on the nose, with a crisp, clean ﬁnish.

Θαλασσίτης Λευκός 750ml ................................................................................................. 36.00 €
Χρώμα λαμπερό κιτρινοπράσινο. Μεσαίας έντασης αρώματα εσπεριδοειδών ανακατεμένα με
νότες ξηρών ζαχαρωμένων κίτρινων φρούτων και τσαγιού αλλά και ορυκτές θειούχες νότες.
Στόμα πλούσιο με γλύκα και κοφτερή οξύτητα που κυριαρχεί σε σημείο που γίνεται τραχύτητα.
Thalassitis White 750ml: Color shiny yellowish green. Medium-intensity citrus fragrances blended with
notes of dry candied yellow fruit and tea and mineral sulfur notes. Mouth rich with sweetness and sharp
acidity that dominates to a point where roughness becomes.

Σαντορίνη Λευκό 750ml .......................................................................................................34.00 €
Αχνό κίτρινο χρώμα, φινετσάτη μύτη σε μια σύνθεση από λεμόνι, πορτοκάλι και κίτρινα φρούτα,
αλλά και ορυκτές νότες και βοτανικές νύξεις. Στόμα με εξαιρετική ισορροπία, οξύτητα ζωηρή κι
ιδιαίτερα αρωματική επίγευση που διαρκεί για ώρα.
Santorini White 750ml: Pale yellow color, elegant nose in an aromatic composition of lemon, orange and yellow fruits
and herbal and mineral hints. Mouth with excellent balance, lively acidity and a very aromatic, lingering aftertaste.

Ρομπόλα Gentilini Λευκός 750ml .......................................................................................32.00 €
Κιτρινοπράσινο λαμπερό χρώμα, με δυνατά αρώματα κίτρου κι εσπεριδοειδών, λευκόσαρκων
φρούτων και βοτάνων. Τραγανή οξύτητα, σώμα με καλό όγκο και φινετσάτη επίγευση.
Robola Gentilini White 750ml: Bright yellow-green color, with strong aromas of citrus and
citron, whiteﬂeshed fruits and herbs. Crispy acidity, body with good volume and elegant ﬁnish.

Μαυροπετρίτης Λευκός 750ml ...........................................................................................18.00 €
Ένα κρασί με όμορφο χρυσοκίτρινο χρώμα, με δροσερή γεύση και χαρακτηριστική επίγευση,
με έντονη οξύτητα.
Mavropetritis White 750ml: Mavropetritis, a dry white wine with a beautiful golden-yellow color,
with a cool taste and characteristic aftertaste with a strong acidity.

Ζορμπάς Λευκός 187ml .......................................................................................................... 7.00 €
Οίνος λευκός που χαρακτηρίζεται από αρώματα φρούτων, αρμονική και πλούσια γεύση.
Τα σταφύλια προέρχονται από επιλεγμένους αμπελώνες συνεργαζόμενων παραγωγών,
μετά από αυστηρή παρακολούθηση της ωρίμανσης και επιλογή.
Zorbas White 187ml: Wine white characterized by fruit aromas, harmonious and rich ﬂavor.
The grapes come from selected vineyards of collaborating producers, following rigorous
monitoring of ripening and selection.

WINES
RED
Ερωθιά ερυθρός ξηρός οίνος 750ml .................................................................. 4.50 € | 19.00 €

Οίνος ερυθρός επιτραπέζιος από την πολυδυναμική ποικιλία Αγιωργίτικου Νεμέας. Βαθύ ρουμπινί χρώμα με
πολύπλοκα αρώματα που σε ταξιδεύουν, θυμίζουν καραμελωμένους ξηρούς καρπούς και κόκκινα ώριμα φρούτα.
Erothia red dry wine 750ml: Red dry wine from the most noble of the Greek red grapes, Agiorgitiko (meaning st
George’s) is grown mainly in the AOC region Nemea in the Peloponnese. This red wine with a deep ,ruby color has
complex aroma of red fruit, with spicy ﬂavors.

Οίνος Ερυθρός Ξηρός Μαγικό Κτήμα 750ml ................................................................... 22.00 €

Βελούδινη και γεμάτη γεύση με αρώματα φρούτων του δάσους. Διακριτική παρουσία τανινών και μέτριας
έντασης επίγευση.
Magiko Ktima White Dry Wine 750ml: Velvet and full taste with aroma from forest fruits. Discreet tannins presence and
medium tense aftertaste.

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 750ml ........................................................................................ 30.00 €
Σύνθετο διαυγές κόκκινο χρώμα, με πλούσιες και ελκυστικές ανταύγειες. Στη μύτη συνδυάζει αρώματα
κόκκινων φρούτων με νότες μπαχαρικών και δέρματος. Κρασί με ιδιαίτερη ισορροπία και απαλή, γεμάτη
αίσθηση στο στόμα, που αφήνει μία μακριά απολαυστική επίγευση.
Katogi Averoﬀ Red 750ml: A complex, translucent red, with deep, attractive highlights. Red-fruit aromas, with notes of
spice and leather on the nose. A balanced wine, with a smooth, full mouth feel, culminating in a long, fulﬁlling
aftertaste.

Μαυροπετρίτης Ερυθρός 750ml .................................................................................... 22.00 €

Ημίγλυκος οίνος με ζωηρό πορφυρό χρώμα και πλούσιο άρωμα ώριμων φρούτων. Έντονη μα και γλυκίζουσα
γεύση, πλούσια και δροσερή.
Mavropetritis Red 750ml: Red semi-Sweet wine with lively purple color and rich aromas of ripe fruits. Strong and sweet
taste, rich and refreshing.

Ζορμπάς Ερυθρός 187ml ................................................................................................... 7.00 €
Οίνος ερυθρός ιδιαίτερα μαλακός με εξαίρετο bouquet. Αποτέλεσμα αρμονικής σύνθεσης Ελληνικών
ποικιλιών, προζυμωτικής εκχύλισης σε ελεγχόμενες συνθήκες και κλασσικής ερυθράς οινοποίησης.
Zorbas Red 187ml: Red wine particularly soft with an excellent bouquet. Result of harmonic synthesis of Greek
varieties, pre-fermentation extraction under controlled conditions and classic red wine viniﬁcation.

ROSE
Οίνος Ροζέ Ξηρός Μαγικό Κτήμα 750ml ............................. 18.00 €
Λεπτή γεύση με έντονα αρώματα φρούτων και λουλουδιών.
Μεγάλη αρωματικής διάρκειας επίγευση.
Magiko Ktima Rose Dry Wine 750ml: Slight taste with intense aroma
from fruits and ﬂowers. Long lasting scented aftertaste

Κατώγι Αβέρωφ Ροζέ 750ml .................................................. 30.00 €
Απαλό τριανταφυλλί χρώμα, αρώματα λουλουδιών και κόκκινων
φρούτων, με κυρίαρχες νότες κερασιού και φράουλας. Διακρίνεται
για την λεπτή και ισορροπημένη γεύση του, και την πολύ ευχάριστη
επίγευσή του.
Katogi Averoﬀ Rose 750ml: Soft rosy pink color, ﬂoral and red-fruit
aromatics redolent with cherry and strawberry. Stands out for its subtle,
balanced taste and satisfying aftertaste.

Μαυροπετρίτης Ροζέ 750ml .................................................. 18.00 €
Οίνος με έντονο ροζ χρώμα, διάφανο, σαγηνευτικό,
τριανταφυλλένιο. Έχει έντονα, φρουτώδη αρώματα και
πλούσια γεύση, μεγάλη διάρκεια επίγευσης.
Mavropetritis Rose 750ml: Dry rose wine with intense pink color, transparent,
seductive, rosey. It has intense fruity aromas and rich, long tingling duration.

BEER
Heineken 330ml
Amstel 330ml
Αλφα Alfa 330ml
Fix 330ml
Fischer 330ml
Erdinger Weiss 330ml
Μηλοκλέφτης Apple Sider 330ml
Sol 330ml
Amstel free 330ml
McFarland 330ml
Ελληνική ποτήρι Greek glass 330ml
Ελληνική ποτήρι Greek glass 500ml

4.60 €
4.60 €
4.60 €
4.60 €
4.60 €
5.00 €
4.60 €
5.00 €
4.60 €
5.00 €
4.20 €
5.00 €

traditional greek spirits
Ούζο Ouzo 100ml | 200ml
To Ούζο “En Plo” έχει πλούσιο και σταθερό άρωμα γλυκάνισου που δένει
ευχάριστα με τα υπόλοιπα αρώματα των αρωματικών φυτών και σπόρων
που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του.
Ouzo “En Plo” has rich and stable star anise aroma which binds pleasantly with the rest aroma of the herbs and seeds that are used for its production

4.00 € | 8.00 €

Τσίπουρο Tsipouro 100ml | 200ml
Το τσίπουρο Τυρνάβου είναι 100% καθαρό απόσταγμα στεμφύλων, χωρίς
καμία προσθήκη αρωματικών συστατικών. Διακρίνεται για την “μαλακή”
υπέροχη γεύση του και την καθαρότητα του.
Tsipouro Tirnavou is 100% pure distillation from grapes, without any
addition of aromatic ingredients. Also, it stands out for its soft wonderful
taste and its purity.

4.00 € | 8.00 €

Drinks
Τζιν Gin
Ρούμι Rum
Ουίσκι Whiskey
Βότκα Vodka

6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €

Sparkling Wine-Champagne
Moscato D’Asti 200ml
Asti Martini 750ml
Asti Martini 200ml
Prosecco 750ml
Prosecco 200ml
Moet & Chandon 750ml

9.00 €
30.00 €
12.00 €
32.00 €
9.00 €
105.00 €

COCKTAILS
Aperol Spritz
Aperol, σόδα, prosecco
Aperol, soda, prosecco

8.00 €

Black Fish
Prosecco, χυμός πορτοκάλι
prosecco, orange juice

8.00 €

Cuba Libre
Ρούμι, χυμός lime, κόλα
Rum, lime juice, cola

8.00 €

Jin Fish
Τζιν, χυμός λεμόνι, σόδα
Jin, lemon juice, soda

8.00 €

Screwdriver
Βότκα, χυμός πορτοκάλι
Vodka, orange juice

8.00 €

Mohito
Ρούμι, σόδα, χυμός lime, καστανή ζάχαρη, μέντα
Rum, soda, lime juice, brown sugar, spearmint

8.00 €

Fruit Cocktail (with/without alcohol)

8.00 €

*Οι πατάτες είναι φρέσκιες.
*Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι παρθένο ελαιόλαδο και για τα τηγάνισμα είναι ηλιέλαιο.
*Το ζαμπόν είναι χοιρινή ωμοπλάτη. Η φέτα είναι Π.Ο.Π.
*Ζύμη πίτσας, μπαγκέτες, ψωμιά για σάντουιτς, πίτες, γλυκά είναι κατεψυγμένα.
*Σε περίπτωση που παρουσιάζετε κάποια αλλεργία/δυσανεξία παρακαλούμε ενημερώστε μας.
*Οι τιμές είναι σε ευρώ € και περιλαμβάνουν: ΦΠΑ 13-24%, δημοτικό φόρο 0,5%.
*Στην είσοδο διατίθεται κουτί παραπόνων.
*Αγορανομικός υπεύθυνος: Αξιώτης Ανδρέας
*Το κατάστημα διαθέτει το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.
*Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο).
*Η επιχείρησή μας διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής καρτών POS.
Διεύθυνση: Άγγελου Γέροντα 9, Πλάκα-Αθήνα
τηλέφωνο: 210-3240258
*

vegetarian
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