


ΨΩΜΑΚΙ - BREAD         0,50 € 

ΣΑΛΑΤΕΣ - SALADS 

ΜΠΑΤΖΑΡΟΣΑΛΑΤΑ - BEET SALAD      5,50 € 

ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - BOILED FRESH SEASONAL VEGETABLES   5,50 € 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΟΤΕ  - SAUTEED SEASONAL VEGETABLES    6,50 € 

ΝΤΑΚΟΣ - DAKOS         6,50 € 
Παραδοσιακό φουρνιστό παξιµάδι Κρήτης αρωµατισµένο µε ελαιόλαδο θυµαριού,  
ψιλοκοµµένη τοµάτα, κάππαρη Μυκόνου και φέτα. 
Traditional Cretan barley rusk with thyme infused olive oil, topped  
with diced tomatoes, Myconos capers and feta cheese. 

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - GREEK SALAD     7,00 € 
Φρέσκια τοµάτα, πιπεριά, κρεµµύδι, αγγούρι, ρίγανη Ταϋγέτου, φέτα ΔΩΔΩΝΗ,  
ελαιόλαδο Καλαµάτας.  
Fresh tomatoes, green peppers, onion, cucumber, Mt. Taygetos oregano,  
feta cheese DODONI and Calamata extra virgin olive oil. 

ΣΑΛΑΤΑ ΑΜΠΙΜΠΑΓΙΟ - ABIBIBAYO SALAD    9,00 € 
Ανάµεικτη σαλάτα λαχανικών µε Παπάγια, κουκουνάρι, µανιτάρια σοτέ, σος µελιού.    
Mixed salad with papaya, pine nuts, sautéed mushroom and honey dressing. 

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ - COLD STARTERS 

ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ - GREEK GARLIC MASH      3,50 € 
Παραδοσιακή Ελληνική συνταγή αρωµατισµένη µε ΣΑΦΡΑΝ -  
Traditional Greek garlic mash with saffron  

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΑΜΠΙΜΠΑΓΙΟ - FISH ROE SPREAD   5,00 € 

ΚΑΒΟΥΡΟΣΑΛΑΤΑ - COLD CRAB SALAD     5,00 € 
Μαγιονέζα, πιπεριά Φλωρίνης, µαϊντανό, παρµεζάνα και καβούρι σουρίµι. 
Cold crab salad with mayonnaise, Florida peppers, parmesan and parsley  

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ - EGGLPLANT SPREAD     4,50 € 
Ψίχα ώριµης µελιτζάνας µε ψιλοκοµµένη πιπεριά, λιαστή τοµάτα, µαϊντανό και σκορδέλαιο  
Ripe eggplant with diced fresh peppers, sun-dried tomatoes, parsley, garlic and oil 

ΦΑΒΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - FAVA        5,50 € 
Παντρεµένη φάβα Σαντορίνης µε λιαστή τοµάτα. σερβίρεται µε ξερό κρεµµύδι, Κάππαρη  και λεµόνι  
Santorini Fava and crushed tomato served with red onion and lemon 

ΧΤΑΠΟΔΙ ΞΙΔΑΤΟ - OCTOPUS IN VINEGAR     8,00 € 
Αρωµατισµένες µπουκιές χταποδιού(*) µε δενδρολίβανο, µηλόξυδο Πάρου και ελαιόλαδο  
Octopus(*) chunks flavored with rosemary, Paros apple vinegar and olive oil   



ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ - HOT STARTERS 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΨΗΤΗ - BAKED POTATO      4,50 € 
µε βούτυρο και γραβιέρα    
Baked potato with butter and graviera cheese  

ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΟΥΚΙ - BAKED FETA CHEESE     5,50 € 
Baked feta cheese with tomato and pepper 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ(2) ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ-    6,50 € 
FRESH MUSHROOMS WITH HERBS(2) AND WHITE WINE   

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ - ZUCCHINI CROQUETTES    6,50 € 
Φρέσκο τριµµένο κολοκύθι µε µυρωδικά και φέτα, σερβίρεται µε σως δυόσµου   
Fresh Zucchini Croquettes with aromatic feta served with yogurt 

ΜΥΔΟΚΕΦΤΕΔΕΣ – FRESH MUSSEL CROQUETTES    6,50 € 

ΨΑΡΙ ΜΙΚΡΟ ΤΗΓΑΝΗΤΟ  –  FRESH FRIED BABY FISH OF THE DAY 7,00 € 

ΓΑΥΡΟ ΓΕΜΙΣΤΟ  - STUFFED HORNBEAM     6,50 € 
µε τυριά και άνηθο    
with cheese and dill 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ - FRIED CALAMARI    8,00 € 

ΜΥΔΙΑ ΣΑΓΑΝΑΚΙ - MUSSELS SAGANAKI     9,00 € 
Μύδια µε φρέσκια τοµάτα, βασιλικό, φέτα σβησµένα µε λευκό κρασί    
Mussels Saganaki fried in feta, tomato, basil and white wine 

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ - SAUTEED SHRIMP     10,50 € 
Μαγειρεµένες γαρίδες(*) µε φρέσκια τοµάτα, γραβιέρα, βασιλικό, σβησµένες µε ούζο Μυτιλήνης  
Sauteed shrimp(*) with fresh tomato, basil and a reduction of ouzo Mytilene 

ΧΤΕΝΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ - FRIED SEA SCOLLOPS     11,50 € 
συνοδεύετε µε σος γιαουρτιού  
Fried sea scollops in a yogurt sauce 

ΧΤΑΠΟΔΙ ΨΗΤΟ - GRILLED OCTOPUS     10,50 € 



ΠΙΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ  - FISH COURSES 

ΣΟΥΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ - SEAFOOD SOUP     9,00 € 

ΡΙΖΟΤΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - FRESH VEGETABLE RISOTTO   7,50 € 

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ - FRESH SEAFOOD IN ORZO   9,50 € 
Συνδυασµός θαλασσινών µε κριθαράκι, φρέσκια τοµάτα και µυρωδικά 
Fresh seafood in orzo with fresh tomato and herbs 

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ - FRIED COD WITH GARLIC MASH 10,00 € 

ΧΤΑΠΟΔΙ ΨΗΤΟ - GRILLED OCTOPUS      10,00 € 

ΓΑΡΙΔΕΣ ΨΗΤΕΣ Νο1 - GRILLED SHRIMP No1    14,00 € 
Συνοδεύετε µε βραστά λαχανικά  
Grilled shrimp with steamed vegetables 

ΤΟΝΟΣ ΨΗΤΟΣ - GRILLED TUNA STEAK      15,00 € 
Συνοδεύετε µε βραστά λαχανικά  
Grilled tuna steak with steamed vegetables 

ΞΙΦΙΑΣ ΨΗΤΟΣ - GRILLED SWORDFISH      16,00 € 
Συνοδεύετε µε βραστά λαχανικά  
Grilled swordfish with steamed vegetables 

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΨΗΤΟ - GRILLED CALAMARI     12,00 € 
Ψητό καλαµάρι στη σχάρα. Σερβίρεται µε σαλάτα πλιγούρι και γλυκόξινη σως 
Grilled Calamari. Served with bulgur  and sweet and sour sauce 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ (για 2 άτοµα)  
SEAFOOD PASTA (for 2 people)       19,00 € 
Συνδυασµός θαλασσινών µε τοµάτα και φρέσκα µυρωδικά.   
(µύδια, γαρίδες, καλαµάρι, χταπόδι, αχιβάδα )(*) 
Seafood Combination with tomato sauce and fresh herbs 
(Mussels, shrimp, squid, octopus)(*) 
  
ΦΡΕΣΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ ή ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΧΑΡΑΣ (500 gr) -    13,00 € 
FRESH GRILLED SEA BASS or SEA BREAM (500 gr)     
Συνοδεύετε µε βραστά λαχανικά  
With steamed vegetables  

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ - MIXED SEAFOOD PLATTER   45,00 € 



ΤΗΣ ΩΡΑΣ  -  FROM THE GRILL 

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΧΑΡΑΣ - GRILLED PORK CHOP   9,50 € 
Συνοδεύετε µε ψητή πατάτα 
Served with grilled potato   

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ - GRILLED CHICKEN FILLET  8,50 € 
Συνοδεύετε µε ψητή πατάτα   
Served with grilled potato 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΣΧΑΡΑΣ - GRILLED BEEFSTEAK  14,50 € 
Συνοδεύετε µε ψητή πατάτα   
Served with grilled potato 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ  - TRADITIONAL FARE 

ΜΟΥΣΑΚΑΣ(1) ΣΕ ΠΗΛΙΝΟ -  

TRADITIONAL MOUSAKA(1) IN A CLAY POT     8,50 € 

ASK US FOR OUR DAILY SPECIALS 

ΓΛΥΚΑ - DESSERTS 

ΡΑΒΑΝΙ - RAVANI         5,00 € 

            € 

            € 

ΣΠΙΤΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ (ΜΠΑΛΑ )    1,50 €  
FRESH HOMEMADE ICE CREAM (SCOOP)  

(*) Κατεψυγµένο Προϊόν - Frozen Foods  (1) Περιέχει Αβγό - Contains Egg  
(2) Περιέχει Γάλα - Contains Milk     (3) Περιέχει Σινάπι - Contains Mustard 

Για το τηγάνισµα χρησιµοποιούµε Ηλιέλαιο - Sunflower oil used for frying 
Το λάδι στις σαλάτες είναι Ελαιόλαδο - Virgin Olive Oil is used in all salads 
Οι πατάτες µας είναι φρέσκες - Our potatoes are fresh  



ΚΡΑΣΙΑ - WINE LIST 

ΚΡΑΣΙ ΠΟΤΗΡΙ - GLASS OF WINE      3,00 € 

ΛΕΥΚΑ - WHITE     (ΦΙΑΛΗ - BOTTLE 750 ml) 

3 ΑΗΔΟΝΙΑ - 3 NIGHTINGALES      10,00 € 
Σαββατιανό και Ροδίτης - Savatiano and Rhoditi 
Χρώµα ωχροκίτρινο µε πράσινες αποχρώσεις. Άρωµα φρέσκο, καθαρό, λεπτό. Με τόνους λεµονιού  
και πορτοκαλιού. Γεύση νευρώδης, νεανική και φρουτώδης µε χαρακτηριστική επίγευση που διαρκεί. 
A pale yellow color with leafy hues; a fresh, clear and delicate aroma touched by notes of 
lemon and orange; a crisp, youthful, and fruity long lasting after-taste. 

MODERNE TRILOGIE        15,00 € 
Ασύρτικο - Assyrtiko 
Οίνος Λευκός Ξηρός, Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, από την Στέρεα Ελλάδα.  
Κρασί µε χρυσοκίτρινες ανταύγειες, και γεµάτη, µεστή µε τόνους λεµονιού και πορτοκαλιού. 
Dry white wine, Protected Geographical Indication from Central Greece. 
A wine of golden yellow hints; a full, robust paleate with notes of lemon and orange. 

MODERNE TRILOGIE        15,00 € 
Μοσχοφίλερο (Φιλέρι) - Moscofilero (Fileri) 
Οίνος Λευκός Ξηρός, Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, από την Πελοπόννησο.  
Κρασί µε ανοιχτόχρωµο λαµπερό χρώµα, λεπτό, έντονο ποικιλιακό άρωµα, ζωηρό και φρουτώδες στη γεύση.  
Dry white wine, Protected Geographical Indication from Central Peloponnese. 
Light and clear in color; delicate yet persistent varietal bouquet; a vibrantly fruity palate.  

ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΡΙΑΣ - ΜIKROS VORIAS       16,00 € 
Chardonnay και Sauvignon Blanc 
Οίνος Λευκός Ξηρός, µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη  
Κρασί χρυσοκίτρινο, διαυγές. Αρώµατα φρουτώδη, χαρακτηριστικά των ποικιλιών προέλευσης. Γεύση νεανική, 
σφριγηλή, χαρίζει στο στόµα ευχάριστη αίσθηση ανθοσµίας ανοιξιάτικων λουλουδιών και πλήρη επίγευση που 
αναδεικνύει το γεύµα.  
White Dry Wine, Protected Geographical Indication  
A limpid golden-yellow wine; a fruity nose, the trademark of appellation varieties; a youthfully robust palate 
and a mouth redolent of springtime flowers; a satisfying aftertaste, showcasing any meal.  

ΔOYΡΕΙΟΣ - DOURIOS (bio)       23,00 € 
Μαλαγουζιά - Malagousia 
Οίνος Λευκός Ξηρός από σταφύλια Βιολογικής Καλλιέργειας µε Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη. 
Αµπελώνες: Κτήµα Όσσας Ανέστη Μπαµπατζιµόπουλου. 
Οίνος λευκός, ξεχωριστός από την ιδιαίτερη ποικιλία Μαλαγουζιά, µεγαλωµένη στις πλαγιές 
του όρους Βερτίσκου, υγιής και πληθωρική. Ξεχωρίζει για το δυνατό φρουτώδη χαρακτήρα της. 
Dry White Wine from organically cultivated grapes, Protected Geographical Indication. 
Vineyards: Anestis Babatzimopoulos Ossa Farm, 
Vinified with prefermentation maceration of organically cultivated grapes; a limpid straw-colored 
wine; a fruity aroma indicative of the variety; a refreshingly distinct, subtly smooth palate with a mouth of 
absolute delight. 



ΚΟΚΚΙΝΑ - RED       (ΦΙΑΛΗ - BOTTLE 750 ml) 

3 ΑΗΔΟΝΙΑ - 3 NIGHTINGALES      10,00 € 
Αγιωργίτικο και Syrah - Agiorgitiko and Syrah 
Bαθυκόκκινο χρώµα κερασιού µε βιολετί ανταύγειες. Ευχάριστο άρωµα που παραπέµπει σε κόκκινα φρούτα,  
µε ελαφρούς τόνους µπαχαρικών. Μεστό σώµα, γεµίζει το στόµα δίνοντας µακριά, ευχάριστη επίγευση. 
A ripe cherry color tinged with violet; a pleasant aroma reminiscent of red fruit, with the 
slightest hint of spices; full-bodied and satisfying in the mouth, with a long-lasting pleasant after-taste. 

MODERNE TRILOGIE          15,00 €  
Αγιωργίτικο  - Agiorgitiko 
Οίνος Ερυθρός Ξηρός, Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, από την Πελοπόννησο. 
Κρασί µε λαµπερό ρουµπινί βαθυκόκκινο χρώµα, βιολετιές ανταύγειες, πλούσιο άρωµα, και 
απαλή γεµάτη γεύση. 
Dry red wine, Protected Geographical Indication 
Characteristics: An intense ruby color with violet hints; full-bodied aroma: and a delicate, full palate. 

ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΡΙΑΣ - ΜIKROS VORIAS      18,00 €  
Merlot και Cabernet 
Οίνος Ερυθρός Ξηρός, µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη 
Μοντέρνο φρέσκο ερυθρό κρασί, µε υπέροχο ζωντανό κόκκινο χρώµα και έντονα αρώµατα φρούτων. Πλούσιο στο 
στόµα, µε ευχάριστες ταννίνες και αρωµατική επίγευση διαρκείας, που διαφέρει από 
τα κλασικά παλαιωµένα ερυθρά κρασιά. 
Dry Red Wine, Protected Geographical Indication 
A fresh and modern wine of a vibrant red and fruit aromas. A replete mouth with pleasant 
tannins; an lingering, aromatic aftertaste which sets it apart from classic, aged red wines. 

ΚΙΟΣΚΙ - KIOSKI - BABATZIMOPOULOS      23,00 €  
Ξινόµαυρο Merlot - Xinomavro Merlot 
Χρώµα πολύ σκούρο ερυθρό, άρωµα έντονο µε τόνους φράουλας και βατόµουρων,  
Γεύση απολαυστική και µακριά επίγευση.  
Blood red in color, an intense nose laced with strawberry and blackberry notes. A satisfying palate and a 
lingering aftertaste.  

ΡΟΖΕ - ROSE       (ΦΙΑΛΗ - BOTTLE 750 ml) 

3 ΑΗΔΟΝΙΑ - 3 NIGHTINGALES      10,00 € 
Αγιωργίτικο - Agiorgitiko 
Φίνο ροζέ χρώµα, λαµπερό και διαυγές. Αρώµατα καλοκαιρινών φρούτων µε έντονους τόνους φράουλας.  
Γεύση εκλεπτισµένη, µεστή και πλήρης. Επίγευση που αφήνει έντονη την αίσθηση καραµέλας. 
Daintily rosy and luminous color; summertime fruit aromas with intense strawberry notes;  
a subtly robust and satisfying palate; an after taste with a lingering caramel reminder 

ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΡΙΑΣ - ΜIKROS VORIAS      16,00 €  
Syrah  
Οίνος ρόζε Ξηρός, µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη από πλάγιες Αιγιαλείας. 
Κρασί µε υπέροχο ρόζε χρώµα, µε ανταύγειες κανέλας. Πλούσιος αρωµατικός χαρακτήρας µε τόνους ώριµης 
φράουλας και κερασιού, γεµάτο στόµα και ιδιαίτερα δροσερής -αναψυκτικής γεύσης. 
Dry rose Wine, Protected Geographical Indication from asialia slopes. 
A captivating blushing wine with cinnamon hues; generously aromatic character with notes of ripe strawberry 
and cherry; a rounded mouth; and a refreshingly thirst-quenching palate.  



ΟΥΖΟ ΣΕ ΚΑΡΑΦΑΚΙ 200 ml - OUZO IN DECANTER 200 ml  

ΚΩΣΤΕΑΣ - KOSTEAS 37,5% vol      10,00 € 
Αρωµατικά βότανα µε βάση τον γλυκάνισο, Οινόπνευµα (αιθυλική αλκοόλη) 
 και νερό, συνθέτουν την παραδοσιακή συνταγή της Ποτοποιίας Κωστέα. 
Aromatic herbs based on anise , Alcohol (ethyl alcohol ) and water ,  
make up the traditional recipe Distillery Costea. 

ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ - BABATZIM 40% vol      10,00 €  
Οι εξαιρετικές πρώτες ύλες προσδίδουν ένα θεσπέσιο λεπτό άρωµα Ούζου και µια αξέχαστη επίγευση. Κατά την 
απόσταξη χρησιµοποιούνται ελληνικό οινόπνευµα, γλυκάνισως και µάραθος από την Μακεδονίτικη γη. Το προϊόν 
θεωρείται πολύ υψηλής ποιότητας 
The excellence of the raw materials results in a quintessentially delicate Ouzo aroma and an indelible 
aftertaste; while distilling it, alcohol made in Greece, anise and fennel born of the Macedonian soil are used; 
the result is undisputed premium quality. 

ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - CHATZOPOYLOS 40% vol    10,00 € 
Διπλή απόσταξη από επιλεγµένες ποικιλίες βοτανών, µε έντονα αρώµατα και ισορροπηµένη γεύση. 
Double distilled from selected herb varieties , with intense aromas and balanced taste. 

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΕ ΚΑΡΑΦΑΚΙ 200 ml - TSIPOURO IN DECANTER 200 ml  

ΚΩΣΤΕΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ -  
KOSTEAS WITHOUT ANISEED 41% vol     10,00 € 
Καθαρά σπιτικό ποτό, είναι προϊόν πολλαπλής απόσταξης σταφυλιών  
που προέκυψαν από το τελικό στάδιο της παρασκευής κρασιού. 
Net homemade drink is multiple grape distillate obtained from the  
final stage of the manufacture of wine. 

ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ 42% vol     10,00 €  
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ 40% vol     10,00 € 
BABATZIM WITH OR WITHOUT ANISED   
Το τσίπουρο παράγεται µε προσθήκη άγριων βοτάνων κατά τη δεύτερη απόσταξή του που του προσδίδει έναν 
απίστευτο αρωµατικό πλούτο. 
There are two kinds of Tsipouro: Plain or Anise-0avored. During the second distillation of the plain kind wild 
herbs are added which make Tsipoura intensely fragrant. The kind 0avored with anise (the traditional 0avor of 
Tsipouro in Macedonia), the distillate becomes stronger and acquires a distinct 0avor identity. 

ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ 40% vol   
CHATZOPOYLOS WITHOUT ANISED 40% vol     10,00 € 
Εκλεκτές ποικιλίες σταφυλιών, µε διακριτικές νότες αρωµατικών φυτών, σε τριπλή πολύωρη απόσταξη. 
Selected varieties of grapes, with subtle notes of herbs , a long triple distillation. 



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΙΡΕΣ - GREEK BEERS 

ΑΛΦΑ ΒΑΡΕΛΙ - ALFA DRAFT 400 ml      4,00 € 
Τύπος: Ξανθιά, Lager, Χαρακτηριστικά: Δροσερή, ελαφριά, ξεδιψαστικ�, πίνεται  
εύκολα και διαθέτει πλούσιο αφρό. Έχει απαλό άρωµα βύνης και µαγιάς, Αλκοόλ: 5%  
Type: Blonde Lager Characteristics: A refreshing, light, thirst quenching, easy  
to drink beer with a dense white head and a delicate barley malt and yeast aroma,  
Alcohol content: 5% vol.  
  
ΑΛΦΑ WEISS 500 ml        5,00 € 
Γεύση: φρουτώδης, Χρώµα: ξανθιά, θολή, Άρωµα: έντονο, Αλκοόλ: 5%  
Taste: fruity, Colour: blonde, Aroma: sharp, Alcohol: 5%  

ΝΗΣΟΣ Pilsner 500ml        6,50 € 
Γεύση: Γλυκιά αίσθηση βύνης, Χρώµα: Διαυγής, κρυστάλλινη, Άρωµα: Βύνης, λυκίσκου, Αλκοόλ: 5%  
Taste: Sweet malty start, Colour: Crystal clear, Aroma: Malty, Alcohol: 5%  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - REFRESHMENTS 

COCA COLA 250 ml        2,50 €  
COCA COLA LIGHT 250 ml      2,50 €  
ΕΨΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ - 
ORANGE SOFT DRINK WITH OR WITHOUT CARBONATION 232 ml 2,50 €  
ΕΨΑ ΛΕΜΟΝΑΔΑ - CARBONATED LEMONADE 232 ml  2,50 €  
ΕΨΑ ΒΥΣΣΙΝΑΔΑ BLACK CHERRY DRINK232 ml   2,50 €  
ΕΨΑ ΓΚΑΖΟΖΑ CARBONATED LIME DRINK232 ml   2,50 €  
ΕΨΑ ΣΟΔΑ - SODA 232 ml      2,50 €  
ΕΨΑ TONIC 232 ml        2,50 €  
ΙΟΛΗ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ - SPARKING WATER 330 ml   2,50 € 
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ - SPARKLING WATER  750 ml  4,50 €  
ΙΟΛΗ ΝΕΡΟ - STILL WATER 1 lit     1,50 €   

ΚΑΦΕΔΕΣ - COFFEES 

ESPRESSO         2,00 € 

ΠΟΤΑ - DRINKS 

SPIRITS         7,00 € 
APERITIF         7,00 €  
BRANDY         7,00 €  
LIQUEUR         7,50 €  
BOURBON         8,00 €  
SPECIAL         9,00 €  
MALT          9,00 € 
COCKTAIL         8,00 € 



HRAKLEIDON 3,  

11851 ATHENS, GREECE  

TELEPHONE: +30 210 3426794  

www.abibayio.gr   

info@abibayio.gr   

tripadvisor.com/abibayio 

facebook.com/abibayio 

Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν Δηµ. Φόρο 0,5%, service 13%, Φ.Π.Α. 24%.  

Δώρο Χριστουγ�ννων και Πασχα 12% επί των τιµών. Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Πλατακος Παναγιώτης  
All prices include municipal tax 0,5%, service 13%, V.A.T.  24%. Extra charge for Christmas and Easter 12% on the prices. 

Market Regulations Responsible: Platakos Panagiotis  

Το καταστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε 
διαµαρτυρίας. The restaurant is obliged to have printed documents, in a special case 

by the exit, for setting out of any existed complaint. 
Le magasin doit disposer des bulletins imprimés, dans une case 

spécialè à côte de la sortie, pour la formulation de toute plainte. 
Das Lokal ist verpflichtet Formulare in einem gesonderten Fach 

am Ausgang zur Verfugung zu stellen, 
um gegebenenfalls Beschwerden anzugeben. 

http://tripadvisor.com/abibayio
http://facebook.com/abibayio

