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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 
 

Το THISSIO VIEW είναι ένας χώρος μοναδικής αρχιτεκτονικής και ποιότητας στον 
πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ενώνει το σταθμό του Θησείου με την είσοδο 
της Ακρόπολης και βρίσκεται ανάμεσα στην Αρχαία Αγορά και στο λόφο του Φιλοπάππου, 
στη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών.  
 

Στο THISSIO VIEW μπορεί να απολαύσει κανείς το πρωϊνό του, το γεύμα του, τον 
καφέ του, το σνακ του, το δείπνο του ή το ποτό του, απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα της 
Ακρόπολης και του Λυκαβηττού. 

 
Εκτός των μεμονωμένων πελατών μπορεί επίσης να φιλοξενήσει, γκρουπ τουριστών, 

σχολικές εκδρομές, μεγάλη γκάμα εταιρικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων (γεύματα 
εργασίας, εταιρικά events, σεμινάρια, συνέδρια, parties κ.λ.π.), αλλά και διαφόρων ειδών 
κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσεις κ.λ.π.) καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  
 

Σε συνέχεια της μέχρι τώρα επιτυχημένης συνεργασίας μας, σας προωθούμε την 
ολοκληρωμένη πρότασή μας, για όλες τις ώρες της ημέρας, στο χώρο με την 
ωραιότερη οπτική πλευρά της Ακρόπολης και των ενοποιημένων αρχαιολογικών 
χώρων της Αθήνας, για το 2022:  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 

Πρωϊνό (ατομικό ή ομαδικό): σελ. 3. 
 

Ελληνικό πρωινό (μπουφές): σελ. 3. 
 

Coffee break: σελ. 4. 
 

Μενού για σχολεία: σελ. 5. 
 

Ελαφρύ μεσημεριανό: σελ. 5.  
 

Απεριτίφ: σελ. 6. 
 

Σερβιριστό μενού (μεμονωμένοι ή γκρουπ): σελ. 7-8. 
 

Μενού μπουφές (γκρουπ): σελ. 9. 
 

Ειδικά μενού (σερβιριστό): σελ. 10. 
 

Επίσημο μενού (σερβιριστό): σελ. 11-12. 
 

Επίσημο μενού (μπουφές): σελ. 13-14. 
 

Party (μπουφές με finger foods): σελ. 15. 
 

Παιδικό μενού: σελ. 15. 
 

Πακέτα ποτών: σελ. 16. 
 

Πρόσθετες παροχές και πληροφορίες: σελ. 17. 
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Μετά από τον πρωϊνό περίπατο στους ενοποιημένους αρχαιολογικούς χώρους 
της Αθήνας, μπορείτε να απολαύσετε το πρωϊνό σας, μαζί με τη μαγευτική θέα της 
Ακρόπολης και του Λυκαβηττού: 
 

ΠΡΩΪΝΟ (ΑΤΟΜΙΚΟ Ή ΟΜΑΔΙΚΟ): 
 

1 καφέ (ελεύθερη επιλογή), 
και 

1 χυμό amita, 
και 

Ομελέτα, 
ή  

Αυγά τηγανιτά με μπέικον, 
ή  

Μπαγκέτα (με τυρί, ζαμπόν ή γαλοπούλα, μαρούλι ντομάτα και μαγιονέζα). 
Τιμή κατ’ άτομο: 11 ευρώ. 

 
Ώρες εξυπηρέτησης: 09:30-12:00 

 
Σε περίπτωση οργανωμένου γκρουπ παρακαλούμε για τηλεφωνική 

επικοινωνία τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα.  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΪΝΟ (ΜΠΟΥΦΕΣ): 
 

Δημητριακά 
Γιαούρτι 

Γάλα 
Τσάι 

Βραστά αυγά 
Γαλόπουλα 
Τυρί φέτα 
Ντομάτα  
Αγγούρι 

Μέλι 
Μαρμελάδα 

Χυμός πορτοκάλι 
Καφές φίλτρου 

Φρυγανιές 
Ψωμί 

Φρούτα 
Τιμή κατ’ άτομο: 20 ευρώ. 

 
Ελάχιστος αριθμός ατόμων: 20. 

 
Ώρες εξυπηρέτησης: 09:30-12:00. 

 
Τηλεφωνική επικοινωνία τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα. 
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 Σε περίπτωση πραγματοποίησης σεμιναρίων, συνεδρίων, εταιρικών 
συναντήσεων, ομάδων εργασίας κ.λ.π. στο χώρο μας, έχουμε τη δυνατότητα να σας 
προσφέρουμε διάφορα είδη coffee breaks:  

 
COFFEE BREAK 1: 

Καφές φίλτρου, 
Εμφιαλωμένο Νερό, 

Χυμός Amita Πορτοκάλι, 
Μπισκοτάκια, 

Κέϊκ. 
Τιμή κατ’ άτομο: 6 ευρώ. 

 
COFFEE BREAK 2: 

Καφές (ελεύθερη επιλογή), 
Εμφιαλωμένο Νερό, 

Χυμός Amita Πορτοκάλι, 
Μπισκοτάκια, 

Κέϊκ. 
Τιμή κατ’ άτομο: 7 ευρώ. 

 
COFFEE BREAK 3: 

Καφές φίλτρου, 
Εμφιαλωμένο Νερό, 

Χυμός Amita Πορτοκάλι, 
Μπισκοτάκια, 

Κέϊκ, 
Μίνι κρουασάν σοκολάτας, 
Μίνι κρουασάν βουτύρου.  
Τιμή κατ’ άτομο: 8 ευρώ. 

 
COFFEE BREAK 4: 

Καφές (ελεύθερη επιλογή), 
Εμφιαλωμένο Νερό, 

Χυμός Amita Πορτοκάλι, 
Μπισκοτάκια, 

Κέϊκ, 
Μίνι κρουασάν σοκολάτας, 
Μίνι κρουασάν βουτύρου, 

Μίνι κρουασάν sandwich (γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαρούλι). 
Τιμή κατ’ άτομο: 11 ευρώ. 

 
Ελάχιστος αριθμός ατόμων: 20. 

 
Τηλεφωνική επικοινωνία τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα. 
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ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 
 

Ψωμί και ντιπ (ανά άτομο) 
1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό (ανά 4 άτομα) 

Σαλάτες (ανά 4 άτομα) 
Πράσινη σαλάτα με λιαστές ντομάτες και flakes παρμεζάνας  

Κυρίως Πιάτο (ανά άτομο) 
Μπέργκερ (ελεύθερη επιλογή από τον κατάλογο) 

ή 
Πένες με κόκκινη σάλτσα 

ή 
Κλάμπ σάντουιτς (ελεύθερη επιλογή από τον κατάλογο) 

ή 
Πίτσα (ελεύθερη επιλογή από τον κατάλογο) 

Τιμή κατ’ άτομο: 15 ευρώ. 
 

 
 

ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: 
 

Ψωμί και ντιπ (ανά άτομο) 
1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό (ανά 4 άτομα) 

Ορεκτικό (ανά 4 άτομα) 
Φέτα σε τραγανό φύλλο με μέλι & καβουρδισμένο σουσάμι 

Σαλάτα (ανά 4 άτομα) 
Πράσινη σαλάτα με λιαστές ντομάτες και flakes παρμεζάνας  

Κυρίως Πιάτο (ανά άτομο) 
Πένες με κόκκινη σάλτσα 

ή 
Ριζότο με μανιτάρια 

Τιμή κατ’ άτομο: 17 ευρώ. 
 

 
Ώρες εξυπηρέτησης: 13:00-18:00. 

 
Τηλεφωνική επικοινωνία τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@thissioview.gr


6 

 

 

 

                                                

 
 

Apostolou Pavlou 25, Athens, tel.: (+30) 210 3476754, fax: 210 3476997 

www.thissioview.gr • e-mail: info@thissioview.gr  

www.facebook.com/thissioview 

ΑΠΕΡΙΤΙΦ: 
 

Μενού 1  
2 μπουκάλια εμφιαλωμένο νερό (ανά 4 άτομα) 
Ποικιλία τυριών και αλλαντικών (ανά 4 άτομα) 

1 ποτήρι κρασί ή 1 μπύρα ή 1 αναψυκτικό (ανά άτομο) 
Τιμή κατ’ άτομο: 8 ευρώ. 

 
Μενού 2 

2 μπουκάλια εμφιαλωμένο νερό (ανά 4 άτομα) 
Ποικιλία τυριών και αλλαντικών (ανά 4 άτομα) 

2 ποτήρια κρασί ή 2 μπύρες ή 2 αναψυκτικά (ανά άτομο) 
Τιμή κατ’ άτομο: 11 ευρώ. 

 
Μενού 3 

2 μπουκάλια εμφιαλωμένο νερό (ανά 4 άτομα) 
Ποικιλία τυριών και αλλαντικών (ανά 2 άτομα) 

2 ποτήρια κρασί ή 2 μπύρες ή 2 αναψυκτικά (ανά άτομο) 
Τιμή κατ’ άτομο: 15 ευρώ. 

 
Μενού 4 

2 μπουκάλια εμφιαλωμένο νερό (ανά 4 άτομα) 
Πλατώ με καναπεδάκια (4 τμχ. ανά γεύση-ανά 4 άτομα): 

Φρέσκο τυρί, λάιμ, άνηθος, καπνιστός σολομός, φρέσκο αγγουράκι 
Πέστο, προσούτο, ντοματίνι, φλέικς παρμεζάνας 

Κύβοι ψητών λαχανικών, σάλτσα ντομάτας, καραμελωμένο μπαλσάμικο και φρέσκο βασιλικό 
Κατίκι με καρέ ντομάτας, πράσινη πιπεριά, αγγουράκι, ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη 

2 ποτήρια κρασί ή 2 μπύρες ή 2 αναψυκτικά (ανά άτομο) 
Τιμή κατ’ άτομο: 17 ευρώ. 

 
 

Ελάχιστος αριθμός ατόμων: 20. 
 

Ώρες εξυπηρέτησης: 15:00-20:00. 
 

Τηλεφωνική επικοινωνία τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα. 
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ΣΕΡΒΙΡΙΣΤΟ ΜΕΝΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ Ή ΓΚΡΟΥΠ): 
Ψωμί και ντιπ (ανά άτομο) 

1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό (ανά 4 άτομα) 
Ορεκτικά (ανά 4 άτομα) 

Ρολάκια  μελιτζάνας με μπέικον και τυρί Μετσοβόνε  
ή 

Spring rolls με λαχανικά και sweet chili sauce 
ή 

Ρολάκια προσούτο με τυρί κρέμα και κρέμα μπαλσάμικο 
ή 

Φέτα σε τραγανό φύλλο με μέλι & καβουρδισμένο σουσάμι 
ή 

Μανιτάρια pleurotus με παρμεζάνα, φρέσκα μυρωδικά & καραμελωμένο βαλσάμικο 
Σαλάτες (ανά 4 άτομα) 

Χωριάτικη της Μεσογείου με κρητικά παξιμάδια  
ή 

Πράσινη σαλάτα με λιαστές ντομάτες και flakes παρμεζάνας   
ή 

Σαλάτα από iceberg, τραγανό μπέικον, ντοματίνια, κρουτόν & vinaigrette μουστάρδας  
ή 

Χόρτα τσιγαριστά με φρέσκια ντομάτα, φρέσκο κρεμμύδι και φέτα  
ή 

Σαλάτα ταμπουλέ με πλιγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι και μαϊντανό με Κρητικό ελαιόλαδο 
Κυρίως Πιάτο (ανά άτομο) 

Κοτόπουλο σχάρας à la crème με πατάτες baby 
ή 

Σαντορινιό ψαρονέφρι, σβησμένο με κρασί & κάπαρη με πουρέ πατάτας 
ή 

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι με μαστίχα και ψητή πατάτα 
ή 

Μεσαίο μιξ γκριλ με φιλέτο κοτόπουλο, ψαρονέφρι, μπιφτέκια, πατάτες τηγανητές, πίτες και 
ντιπ μουστάρδας-κέτσαπ (ανά 4 άτομα) 

ή 
Κοντοσούβλι σε μίνι σούβλα με ψητή φέτα και πατάτες τηγανητές 

ή 
Λουκάνικα κοτόπουλου και χοιρινού με ψητή φέτα, πατάτες τηγανητές, πίτες και ντιπ 

μουστάρδας-κέτσαπ  
ή 

Πένες με κόκκινη σάλτσα 
ή 

Ριζότο με μανιτάρια 
ή 

Ψάρι γλώσσα φιλέτο με ψητά λαχανικά 
Επιδόρπιο 

Παραδοσιακό Ραβανί με σαντιγί και σως φράουλας (ανά άτομο) 
ή 

Φρούτα Εποχής (ανά 4 άτομα) 
ή 

Γιαούρτι με μέλι (ανά άτομο) 
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Με βάση τις παραπάνω επιλογές σας προτείνουμε τις εξής κατηγορίες μενού: 
 

Μενού 1: 
Ψωμί και ντιπ/άτομο 

1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό/4 άτομα 
1 ορεκτικό (επιλογής σας)/4 άτομα, 
1 σαλάτα (επιλογής σας)/4 άτομα, 
1 κυρίως (επιλογής σας)/άτομο, 

Επιδόρπιο 
Τιμή κατ’ άτομο: 24 ευρώ. 

 
Μενού 2: 

Ψωμί και ντιπ/άτομο 
1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό/4 άτομα, 

2 ορεκτικά (επιλογής σας)/4 άτομα, 
1 σαλάτα (επιλογής σας)/4 άτομα, 
1 κυρίως (επιλογής σας)/άτομο, 

Επιδόρπιο 
Τιμή κατ’ άτομο: 26 ευρώ. 

 
Μενού 3: 

Ψωμί και ντιπ/άτομο 
1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό/4 άτομα 

3 ορεκτικά (επιλογής σας)/4 άτομα, 
1 σαλάτα (επιλογής σας)/4 άτομα, 
1 κυρίως (επιλογής σας)/άτομο, 

Επιδόρπιο 
Τιμή κατ’ άτομο: 29 ευρώ. 

 
Μενού 4: 

Ψωμί και ντιπ/άτομο 
1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό/4 άτομα 

4 ορεκτικά (επιλογής σας)/4 άτομα, 
1 σαλάτα (επιλογής σας)/4 άτομα, 
1 κυρίως (επιλογής σας)/άτομο, 

Επιδόρπιο 
Τιμή κατ’ άτομο: 33 ευρώ. 

 
Εφόσον το επιθυμείτε υπάρχει η δυνατότητα ο αριθμός ορεκτικών και σαλάτας 

να διαφοροποιηθεί ανάλογα το μενού της επιλογής σας π.χ. αν επιλέξετε το Μενού 4, 
αντί για 4 ορεκτικά και 1 σαλάτα μπορείτε να επιλέξετε 3 ορεκτικά και 2 σαλάτες ή και 
αντίθετα. 
 

Επίσης εάν οι πελάτες σας επιθυμούν ατομική σαλάτα θα προσθέσετε 1 ευρώ 
επιπλέον στα παραπάνω μενού. 
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ΜΕΝΟΥ ΜΠΟΥΦΕΣ (ΓΚΡΟΥΠ): 
 

Ψωμί και ντιπ: 2 ευρώ/άτομο. 
 

Ορεκτικά: 
Ρολάκια  μελιτζάνας με μπέικον και τυρί Μετσοβόνε  

Spring rolls με λαχανικά και sweet chili sauce 
Ρολάκια προσούτο με τυρί κρέμα και κρέμα μπαλσάμικο 

Φέτα σε τραγανό φύλλο με μέλι & καβουρδισμένο σουσάμι 
Μανιτάρια pleurotus με παρμεζάνα, φρέσκα μυρωδικά & καραμελωμένο βαλσάμικο 

Κάθε γεύση: 2 ευρώ/άτομο. 
 

Σαλάτες: 
Χωριάτικη της Μεσογείου με κρητικά παξιμάδια  

Πράσινη σαλάτα με λιαστές ντομάτες και flakes παρμεζάνας   
Σαλάτα από iceberg, τραγανό μπέικον, ντοματίνια, κρουτόν & vinaigrette μουστάρδας  

Χόρτα τσιγαριστά με φρέσκια ντομάτα, φρέσκο κρεμμύδι και φέτα  
Σαλάτα ταμπουλέ με πλιγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι και μαϊντανό με Κρητικό ελαιόλαδο 

Κάθε γεύση: 2 ευρώ/άτομο. 
 

Κυρίως Πιάτα: 
Κοτόπουλο σχάρας à la crème  

Σαντορινιό ψαρονέφρι, σβησμένο με κρασί & κάπαρη 
Μοσχαρίσια Μπιφτέκια 

Κοντοσούβλι  
Λουκάνικα κοτόπουλου  

Λουκάνικα χοιρινού 
Πένες με κόκκινη σάλτσα 

Ριζότο με μανιτάρια 
Ψάρι γλώσσα φιλέτο  

Κάθε γεύση: 6 ευρώ/άτομο. 
 

Συνοδευτικά: 
 Ρύζι  

Πουρέ Πατάτας 
Πατάτες baby 

Πατάτες τηγανητές 
Ψητά Λαχανικά 

Κάθε γεύση: 1 ευρώ/άτομο. 
 

Επιδόρπιο: 
Παραδοσιακό Ραβανί με σαντιγί και σως φράουλας 

Φρούτα Εποχής 
Γιαούρτι με μέλι 

Κάθε γεύση: 2 ευρώ/άτομο. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΡΙΣΤΟ): 
 

Μενού 1: 
Ψωμί και ντιπ/άτομο, 

1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό/4 άτομα, 
Ορεκτικά (ανά 4 άτομα) 

Ρολάκια  μελιτζάνας με μπέικον και τυρί Μετσοβόνε 
Φέτα σε τραγανό φύλλο με μέλι & καβουρδισμένο σουσάμι 

Χοιρινή τηγανιά με γλυκό κρασί Samos, δενδρολίβανο & φρέσκα μυρωδικά 
Ρολάκια προσούτο με τυρί κρέμα και κρέμα μπαλσάμικο 

Σαλάτα (ανά 4 άτομα) 
Χωριάτικη της Μεσογείου με κρητικά παξιμάδια 

Κυρίως Πιάτο (ανά 4 άτομα) 
Μεγάλο μιξ γκριλ με φιλέτο κοτόπουλο, ψαρονέφρι, μπιφτέκια, χοιρινά μπριζολάκια, 

λουκάνικα, πατάτες τηγανητές, πίτες και ντιπ μουστάρδας-κέτσαπ  
Επιδόρπιο (ανά άτομo) 

Παραδοσιακό Ραβανί με σαντιγί και σως φράουλας 
Τιμή κατ’ άτομο: 35 ευρώ. 

 
Μενού 2: 

Ψωμί και ντιπ/άτομο, 
1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό/4 άτομα, 

Ορεκτικά (ανά 4 άτομα) 
Μύδια αχνιστά με κρασί, ούζο, μουστάρδα, σκόρδο & άνηθο 
Γαρίδες με sauce γιαουρτιού και χωριάτικη μπρουσκέτα 

Καρπάτσιο καπνιστού σολομού με sauce πορτοκάλι 
Μανιτάρια pleurotus με παρμεζάνα, φρέσκα μυρωδικά & καραμελωμένο βαλσάμικο 

Σαλάτα (ανά 4 άτομα) 
Πράσινη σαλάτα με λιαστές ντομάτες και flakes παρμεζάνας  

Κυρίως Πιάτο (ανά άτομο) 
Τσιπούρα σχάρας με χόρτα εποχής και λαδολέμονο μουστάρδας 

Επιδόρπιο (ανά άτομo) 
Παραδοσιακό Ραβανί με σαντιγί και σως φράουλας 

Τιμή κατ’ άτομο: 38 ευρώ. 
 

Επίσης εάν οι πελάτες σας επιθυμούν ατομική σαλάτα θα προσθέσετε 1 ευρώ 
επιπλέον στα παραπάνω μενού. 
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ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΡΙΣΤΟ): 
 

Ψωμί και ντιπ/άτομο: 2 ευρώ/άτομο 
 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ/4 ΑΤΟΜΑ ΤΙΜΗ 
Ρολάκια  μελιτζάνας με μπέικον και τυρί Μετσοβόνε 9 

  Μπουρεκάκια με τραγανό φύλλο με μανιτάρια φρέσκα μυρωδικά και τυρί 13 

  Ρολάκια προσούτο με τυρί κρέμα και κρέμα μπαλσάμικο 10 

  Φτερούγες κοτόπουλο με τζακ ντανιελς sauce 11 

  Χαλούμι με ψητές ντομάτες, αραβική πίτα & pesto βασιλικού 12 

  Spring rolls με λαχανικά και sweet chili sauce 12 

  Λουκάνικο σαγανάκι 12 

  Μπουρεκάκια με γέμιση από ζουμερό κοτόπουλο,τυρί κρέμα, δυόσμο, με 
πιπεριά τσίλι (ελαφρώς πικάντικο) & μπέικον 14 

  Γαρίδες με sauce γιαουρτιού και χωριάτικη μπρουσκέτα 14 

  Πιτάκια με πικάντικο μοσχαρίσιο κιμά & τυρί cheddar 13 

  Μανιτάρια pleurotus με παρμεζάνα, φρέσκα μυρωδικά & καραμελωμένο 
βαλσάμικο 12 

  Φέτα σε τραγανό φύλλο με μέλι & καβουρδισμένο σουσάμι 9,80 

  Καρπάτσιο καπνιστού σολομού με sauce πορτοκάλι 12 

  Χοιρινή τηγανιά με γλυκό κρασί Samos, δενδρολίβανο & φρέσκα μυρωδικά 14 
ΣΑΛΑΤΕΣ/4 ΑΤΟΜΑ  ΤΙΜΗ 

Σαλάτα ρόκα με λιαστές ντομάτες, παρμεζάνα, καρύδια & vinaigrette από 
ξύδι μπαλσάμικο με μέλι 12 

  Σαλάτα με ρόκα μπέικον κρουτόνς και sauce ροκφόρ 12 
 

Σαλάτα από iceberg, τραγανό μπέικον, ντοματίνια, κρουτόν & vinaigrette 
μουστάρδας 10,90 

  Χωριάτικη της Μεσογείου με κρητικά παξιμάδια 9,80 

  Πράσινη σαλάτα με γαρίδες, καπνιστό σολομό, αγγούρι & vinaigrette από 
φρέσκο μάνγκο 13 

  Σαλάτα ταμπουλέ με πλιγούρι ντομάτα κρεμμύδι αγγούρι και μαϊντανό με 
Κρητικό ελαιόλαδο 9,80 
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Μιξ πράσινης σαλάτας με χοιρινά φιλετάκια μετσοβόνε και καραμελωμένο 
μπαλσάμικο 12 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ/ΑΤΟΜΟ ΤΙΜΗ  
Πένες με γαρίδες βασιλικό και σάλτσα ντομάτας 13 

  Φαρφάλες με κολοκυθάκι μπέικον κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα 10 

  Μοσχαρίσιο φιλέτο με κρέμα παρμεζάνας και άγριο ρύζι 27 

  Σολομός σχάρας με ψητά λαχανικά 19 

  Κοτόπουλο σχάρας με ψητή πατάτα και sauce πορτοκάλι 14 

  Κοτόπουλο σχάρας με σως Jack Daniels & ψητά λαχανικά 17 

  Χοιρινά μπριζολάκια με sauce μελιού και ψητή πατάτα 13 

  Πέννες με πέστο βασιλικού 9 

  Χοιρινό φιλέτο με γλυκό κόκκινο κρασί και πουρέ με φρέσκα μυρωδικά 15,50 

  Τσιπούρα σχάρας με χόρτα εποχής και λαδολέμονο μουστάρδας 17,40 

  Κοτόπουλο με κρέμα μαστίχας μπέικον και άγριο ρύζι 17 

  Μοσχαρίσιο φιλέτο με κρέμα γάλακτος και φρέσκα μανιτάρια με σοτέ 
λαχανικά 27 

  
Μεσαίο μιξ γκριλ με φιλέτο κοτόπουλο, ψαρονέφρι, μπιφτέκια, πατάτες 
τηγανητές, πίτες και ντιπ μουστάρδας-κέτσαπ (σερβίρεται ανά 4 άτομα) 11 

  
Μεγάλο μιξ γκριλ με φιλέτο κοτόπουλο, ψαρονέφρι, μπιφτέκια, χοιρινά 

μπριζολάκια, λουκάνικα, πατάτες τηγανητές, πίτες και ντιπ μουστάρδας-
κέτσαπ (σερβίρεται ανά 4 άτομα) 17 

  
Κοντοσούβλι σε μίνι σούβλα με ψητή φέτα και πατάτες τηγανητές 14 

  
Λουκάνικα κοτόπουλου και χοιρινού με ψητή φέτα, πατάτες τηγανητές, πίτες 

και ντιπ μουστάρδας-κέτσαπ 14 
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΤΙΜΗ 

Παραδοσιακό Ραβανί με σαντιγί και σως φράουλας (ανά άτομο)  3 
  

Brownies με σιρόπι σοκολάτας (ανά άτομο)  3 
  

Φρούτα εποχής (ανά 4 άτομα)  3 
 

Τα ορεκτικά και οι σαλάτες σερβίρονται ανά 4 άτομα, άρα και η τιμή κατ’ άτομο  
διαμορφώνεται αναλόγως τις επιλογές σας. 
 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ελεύθερα, χωρίς προκαθορισμένη δομή, και 
να φτιάξετε το μενού της αρεσκείας σας. 
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ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΝΟΥ (ΜΠΟΥΦΕΣ): 
 

Ψωμί και ντιπ: 2 ευρώ/άτομο. 
 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ  ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 
Ρολάκια  μελιτζάνας με μπέικον και τυρί Μετσοβόνε 2 

 
 

Μπουρεκάκια με τραγανό φύλλο με μανιτάρια φρέσκα μυρωδικά και τυρί 2 

 
 

Ρολάκια προσούτο  με τυρί κρέμα και sauce pesto 2 

 
 

Φτερούγες κοτόπουλο με τζακ ντανιελς sauce 2 

 
 

Χαλούμι με ψητές ντομάτες, αραβική πίτα & pesto βασιλικού 2 

 
 

Spring rolls με λαχανικά και sweet chili sauce 2 

 
 

Γαρίδες με sauce γιαουρτιού και χωριάτικη μπρουσκέτα 2 

 
 

Χοιρινή τηγανιά με γλυκό κρασί Samos, δενδρολίβανο & φρέσκα 
μυρωδικά 2 

 
 

Μπουρεκάκια με γέμιση από ζουμερό κοτόπουλο,τυρί κρέμα, δυόσμο, με 
πιπεριά τσίλι (ελαφρώς πικάντικο) & μπέικον 2 

 
 

Πιτάκια με πικάντικο μοσχαρίσιο κιμά & τυρί cheddar 2 

 
 

Μανιτάρια pleurotus με παρμεζάνα, φρέσκα μυρωδικά & καραμελωμένο 
βαλσάμικο 2 
ΣΑΛΑΤΕΣ  ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

Σαλάτα ρόκα με λιαστές ντομάτες, παρμεζάνα, καρύδια & vinaigrette από 
ξύδι μπαλσάμικο με μέλι 2 

  Σαλάτα με ρόκα μπέικον κρουτόνς και sauce ροκφόρ 2 
  

Σαλάτα από iceberg, τραγανό μπέικον, ντοματίνια, κρουτόν & vinaigrette 
μουστάρδας 2 

  Χωριάτικη της Μεσογείου με κρητικά παξιμάδια 2 

  Πράσινη σαλάτα με γαρίδες, καπνιστό σολομό, αγγούρι & vinaigrette από 
φρέσκο μάνγκο 2 

  Σαλάτα ταμπουλέ με πλιγούρι ντομάτα κρεμμύδι αγγούρι και μαϊντανό με 
Κρητικό ελαιόλαδο 2 

  Μιξ πράσινης σαλάτας με χοιρινά φιλετάκια μετσοβόνε και καραμελωμένο 
μπαλσάμικο 2 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 
Πένες με γαρίδες βασιλικό και σάλτσα ντομάτας 6 
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  Φαρφάλες με κολοκυθάκι μπέικον κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα 6 

  Μοσχάρι με κρέμα παρμεζάνας 8 

  Κοτόπουλο σχάρας με sauce πορτοκάλι 6 

  Κοτόπουλο σχάρας με σως Jack Daniels 6 

  Χοιρινά μπριζολάκια με sauce μελιού 7 

  Πέννες με πέστο βασιλικού 6 

  Χοιρινό φιλέτο με γλυκό κόκκινο κρασί 7 

  Κοτόπουλο με κρέμα μαστίχας μπέικον 6 

  Μοσχάρι με κρέμα γάλακτος και φρέσκα μανιτάρια 8 
  

Κοντοσούβλι 7 
  

Λουκάνικα κοτόπουλου 6 
  

Λουκάνικα χοιρινού 7 
  

Φιλέτο ψάρι γλώσσα 6 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

Ρύζι 1 

  Πατάτες baby 1 

  Πατάτες φούρνου 1 
  

Ψητά λαχανικά 1 
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

Παραδοσιακό Ραβανί με σαντιγί και σως φράουλας 2 

  Brownies με σιρόπι σοκολάτας 2 
  

Φρούτα εποχής 2 
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PARTY: 
 

Μπουφές με Finger Foods: 
Τυροπιτάκια, 

Σπανακοπιτάκια, 
Ζαμπονοτυροπιτάκια, 

Πατατοπιτάκια, 
Λουκανικοπιτάκια, 

Μίνι πιτσάκια, 
Μίνι μπιφτέκι, 

Μίνι σουβλάκι χοιρινό, 
Μίνι σουβλάκι κοτόπουλο, 

Φτερούγες κοτόπουλο με τζακ ντανιελς sauce, 
Φλογέρες ζαμπόν τυρί, 

Ποικιλία τυριών και αλλαντικών, 
Χαλούμι με ψητές ντομάτες, αραβική πίτα & pesto βασιλικού, 

Καναπεδάκι με φρέσκο τυρί, λάιμ, άνηθο, καπνιστό σολομό και φρέσκο αγγουράκι 
Καναπεδάκι με πέστο, προσούτο, ντοματίνι και φλέικς παρμεζάνας 

Καναπεδάκι με κύβους ψητών λαχανικών, σάλτσα ντομάτας, καραμελωμένο μπαλσάμικο και 
φρέσκο βασιλικό 

Καναπεδάκι με κατίκι, καρέ ντομάτας, πράσινη πιπεριά, αγγουράκι, ελαιόλαδο και φρέσκια 
ρίγανη 

Ρολάκια  μελιτζάνας με μπέικον και τυρί Μετσοβόνε, 
Μπουρεκάκια με τραγανό φύλλο με μανιτάρια φρέσκα μυρωδικά και τυρί, 

Μπουρεκάκια με γέμιση από ζουμερό κοτόπουλο,τυρί κρέμα, δυόσμο, με πιπεριά τσίλι 
(ελαφρώς πικάντικο) & μπέικον, 

Ρολάκια προσούτο  με τυρί κρέμα και sauce pesto, 
Μπόμπα με τυρί, ζαμπόν, μαγιονέζα, 

Μπόμπα με τυρί, γαλοπούλα, μαγιονέζα, 
Spring rolls, 
Onion rings, 

Γαρίδες πανέ, 
Καβουροδαγκάνες, 
Κοτομπουκιές πανέ, 

Κρύα σαλάτα ζυμαρικών, 
Πένες με κόκκινη σάλτσα, 

Στικ ωμών λαχανικών, 
Σαλάτα (ελεύθερη επιλογή από τον κατάλογο) 

Κάθε γεύση: 3 ευρώ/άτομο. 
 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ: 
Ψωμί και ντιπ 

Κοτομπουκιές πανέ με πατάτες τηγανιτές 
1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό (500 ml) και 1 Αναψυκτικό ή 1 Χυμό amita 

Τιμή κατ' άτομο: 15 ευρώ. 
 

Σε περίπτωση που δε σας καλύπτει η παραπάνω πρόταση, είμαστε στη 
διάθεσή σας για να δημιουργήσουμε από κοινού την πρόταση της αρεσκείας σας. 
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ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΤΩΝ: 
 
 

Welcome drink:  
 

Μοschato d’ Asti: 5 ευρώ/άτομο. 
 

Somersby: 3 ευρώ/άτομο. 
 
 

Ποτά (ανά άτομο): 
 

Πακέτο 1:  
1 ποτήρι κρασί ή 1 μπύρα ή 1 αναψυκτικό: 3 ευρώ/άτομο  

(ανάλογα τον αριθμό των προκαθορισμένων ποτών θα διαμορφώνεται και η τελική κατ’ άτομο 
σε συνδυασμό με το μενού που θα επιλέξετε). 

 
Πακέτο 2:  

1/2 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό + 1/2 μπουκάλι εμφιαλωμένο κρασί ή 1 μπύρα ή 1 
αναψυκτικό + 1 καφέ: 8 ευρώ/άτομο. 

 
 

Ποτά (ανά 4 άτομα): 
 

Πακέτο 1:  
(1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό + 1 μπουκάλι κρασί + 2 αναψυκτικά)/4 άτομα + 1 καφέ/άτομο:  

8 ευρώ/άτομο. 
 

Πακέτο 2:  
(1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό + 1 μπουκάλι κρασί + 2 μπύρες + 2 αναψυκτικά)/4 άτομα + 1 

καφέ/άτομο: 11 ευρώ/άτομο. 
 
 

Απεριόριστα πακέτα ποτών: 
 

Πακέτο 1: Κρασί,Μπύρα,Αναψυκτικό,χυμός amita,εμφιαλωμένο νερό,καφές: 15 ευρώ/άτομο. 
 

Πακέτο 2: Πακέτο 1 + απλά ποτά: 20 ευρώ/άτομο. 
 

Πακέτο 3: Πακέτο 2 + κοκτέιλ (3 είδη: Mojito, Daiquiri, Margarita): 25 ευρώ/άτομο. 
 

Πακέτο 4: Πακέτο 3 + σπέσιαλ: 30 ευρώ/άτομο. 
 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης ειδικής πρότασης για το πακέτο των ποτών η 
τιμή θα ορισθεί κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σας. 

 
Αν δεν επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνονται τα ποτά, τότε ότι παραγγέλνει ο 

πελάτης θα καταβάλλεται απευθείας στο εστιατόριο στην τιμή του καταλόγου μας. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

D.J. και μηχανήματα: 250 ευρώ (σε όλους τους χώρους εκτός από την αυλή του 
εστιατορίου). 

 
Ο χώρος εξυπηρέτησης των παραπάνω μενού είναι όλοι οι χώροι του 

εστιατορίου μας, κατόπιν διαθεσιμότητας και σε συνεννόηση μαζί σας. 
 
Χωρητικότητα Roof Garden (3ος όροφος): 
Καθιστοί: Μέχρι 150 άτομα (σε πλήρη ανάπτυξη) και μέχρι 110 άτομα (αποστάσεις Covid-19). 
Καθιστοί: Μέχρι 120 άτομα (με χώρο για χορό υπό κανονικές συνθήκες). 
Όρθιοι: Μέχρι 250 άτομα (υπό κανονικές συνθήκες). 
 
Χωρητικότητα 2ου

 ορόφου: 
Καθιστοί: Μέχρι 80 άτομα (σε πλήρη ανάπτυξη) και μέχρι 50 άτομα (αποστάσεις Covid-19) 
Καθιστοί: Μέχρι 60 άτομα (με χώρο για χορό υπό κανονικές συνθήκες). 
Όρθιοι: Μέχρι 150 άτομα (υπό κανονικές συνθήκες). 
 
Χωρητικότητα αυλής εστιατορίου (μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο): 
Καθιστοί: Μέχρι 250 άτομα (σε πλήρη ανάπτυξη). 
Όρθιοι: Μέχρι 350 άτομα. 
 

Η αποκλειστική χρήση του Roof Garden (3
ος

 όροφος) έχει ελάχιστη 
κατανάλωση, η οποία ποικίλει ανάλογα τη χρονική περίοδο που θα πραγματοποιηθεί 
η εκδήλωσή σας, και στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι επιλογές σας ως προς το 
μενού και τα ποτά της εκδήλωσης. Αν ο αριθμός των καλεσμένων σας δεν απαιτεί την 
αποκλειστική χρήση του Roof Garden, έχουμε τη δυνατότητα να σας παραχωρήσουμε 
τον αναλογούντα χώρο με βάση τον αριθμό των καλεσμένων σας, και με την 
αντίστοιχη ελάχιστη κατανάλωση κατ’ άτομο, ανάλογα τη χρονική περίοδο που θα 
πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή σας, Η χρήση της αυλής μπροστά στον αρχαιολογικό 
χώρο κατά τη θερινή περίοδο, έχει ελάχιστη κατανάλωση μόνο για τις εκδηλώσεις άνω 
των 150 ατόμων, και στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι επιλογές σας ως προς το 
μενού και τα ποτά της εκδήλωσης. 
 

Οι τιμές είναι τελικές με ΦΠΑ. Υπάρχει ασανσέρ σε όλους τους ορόφους. 
 

Σε περίπτωση που δε σας καλύπτει κάποια από τις προηγούμενες προτάσεις 
μας, είμαστε στη διάθεσή σας για να δημιουργήσουμε από κοινού την πρόταση της 
αρεσκείας σας, σε μενού, ποτά και κόστος.  
 
 
       Με εκτίμηση 
 
 
                     THISSIO VIEW 
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Dear friends and colleagues, 
 
 The THISSIO VIEW is a place of unique architecture and quality in the pedestrian 
zone of St. Paul, which joins the station of Thissio with the entrance of the Acropolis and is 
located between the Roman Forum and Philopappou Hill, the Byzantine church of Agia 
Marina and the Athens Observatory. 
 
 In THISSIO VIEW one can enjoy breakfast, lunch, coffee, snack, dinner or a drink 
while enjoying the magnificent view of the Acropolis and Lycabettus. 
 

Besides individual customers can also host, tourist groups, school excursions, a wide 
range of corporate and business events (business lunches, corporate events, seminars, 
conferences, parties, etc.) and various kinds of social events (weddings, baptisms e.t.c.).  

 
Following our successful partnership, we promote our new comprehensive 

proposal for all times of day, in the area with the best visual aspect of the Acropolis 
and consolidated archaeological sites of Athens, for 2022: 
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INDEX: 
 

Breakfast (individual or group): page 3. 
 

Greek traditional breakfast (buffet): page 3. 
 

Coffee break: page 4. 
 

School's menu: page 5. 
 

Light lunch: page 5. 
 

Aperitif: page 6. 
 

Served menu (individuals or groups): pages 7-8. 
 

Buffet menu (groups): page 9. 
 

Special menu (served): page 10. 
 

Gala menu (served): pages 11-12. 
 

Gala menu (buffet): pages 13-14. 
 

Party (buffet with finger foods): page 15. 
 

Kid’s menu: page 15. 
 

Beverages packages: page 16. 
 

Additional costs and information: page 17. 
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 After the morning walk in the unified archaeological sites of Athens, you can 
enjoy your breakfast along with the magnificent views of the Acropolis and Lycabettus: 

 
BREAKFAST (INDIVIDUAL OR GROUP): 

 
1 coffee (free choice) 

and 
1 amita juice, 

and 
Omelet, 

or 
Fried eggs with bacon, 

or 
Baguette (with cheese, ham or turkey, lettuce tomato and mayonnaise). 

Price per person: 11 euros. 
 

Service Hours: 09:30-12:00 
 

In case of organized groups please contact us at least two days earlier. 
 

GREEK BREAKFAST (BUFFET): 
 

Cereals 
Yogurt 

Milk 
Tea 

Boiled eggs 
Turkeys 

Feta cheese 
Tomato 

Cucumber 
Honey 
Jam 

Orange juice 
Filter coffee 

Rusks 
Bread 
Fruits 

Price per person: 20 euros. 
 

Minimum number of persons: 20. 
 

Service Hours: 09:30-12:00. 
 

Contact us at least two days earlier. 
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In case of seminars, conferences, corporate meetings, working groups etc. in 
our field, we are able to offer various kinds of coffee breaks: 
 

COFFEE BREAK 1: 
Filter coffee, 

Bottled mineral water, 
Orange amita juice, 

Cookies, 
Cake. 

Price per person: 6 euros. 
 

COFFEE BREAK 2: 
Coffee (free choice), 

Bottled mineral water, 
Orange amita juice, 

Cookies, 
Cake. 

Price per person: 7 euros. 
 

COFFEE BREAK 3: 
Filter coffee, 

Bottled mineral water, 
Orange amita juice, 

Cookies, 
Cake. 

Mini croissant chocolate  
Mini croissant butter.  

Price per person: 8 euros. 
 

COFFEE BREAK 4: 
Coffee (free choice), 

Bottled mineral water, 
Orange amita juice, 

Cookies, 
Cake. 

Mini croissant chocolate  
Mini croissant butter.  

Mini croissant sandwich (turkey, cheese, tomato, lettuce) 
Price per person: 11 euros. 

 
Minimum number of persons: 20. 

 
Contact us at least two days earlier. 
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SCHOOL'S MENU: 
 

Bread and dip (per person) 
1 bottle of mineral water (per 4 persons) 

Salad (per 4 persons) 
Green salad with sundried tomatoes and parmesan flakes 

Main Course (per person) 
Burger (between options from the catalog)  

or 
Penne pasta with tomato sauce 

or 
Club sandwich (between options from the catalog)  

or 
Pitsa (between options from the catalog) 

Price per person: 15 euros. 
 
 
 

LIGHT LUNCH: 
 

Menu 
Bread and dip (per person) 

1 bottle of mineral water (per 4 persons) 
Appetizer (per 4 persons) 

Feta cheese in crispy filo pastry with honey and roasted sesame seeds 
Salad (per 4 persons) 

Green salad with sundried tomatoes and parmesan flakes 
Main Course (per person) 

Penne pasta with tomato sauce 
or 

Risotto with mushrooms 
Price per person: 17 euros. 

 
 
 

Service Hours: 13:00-18:00. 
 

Contact us at least two days earlier. 
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APERITIF: 
 

Menu 1 
2 bottles of mineral water (per 4 persons) 

Variety of cheese and sausage (per 4 persons) 
1 glass of wine or 1 beer or 1 soft drink (per person). 

Price per person: 8 euros. 
 

Menu 2 
2 bottles of mineral water (per 4 persons) 

Variety of cheese and sausage (per 4 persons) 
2 glasses of wine or 2 beers or 2 soft drinks (per person). 

Price per person: 11 euros. 
 

Menu 3 
2 bottles of mineral water (per 4 persons) 

Variety of cheese and sausage (per 2 persons) 
2 glasses of wine or 2 beers or 2 soft drinks (per person). 

Price per person: 15 euros. 
 

Menu 4 
2 bottles of mineral water (per 4 persons) 

Platter with canapés (4 pieces from each tasting-per 4 persons): 
Fresh cheese, lime, dill, smoked salmon, fresh cucumber 

Pesto, prosciutto, cherry tomatoes, parmesan flakes 
Cubes of grilled vegetables, tomato sauce, caramelized balsamic vinegar & fresh basil 

Katiki frame with tomato, green pepper, cucumber, olive oil and fresh oregano 
2 glasses of wine or 2 beers or 2 soft drinks (per person). 

Price per person: 17 euros. 
 
 

Minimum number of persons: 20. 
 

Service Hours: 15:00-20:00. 
 

Contact us at least two days earlier. 
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SERVED MENU (INDIVIDUALS OR GROUPS): 
Bread and dip (per person) 

1 bottle of water (per 4 persons) 
Appetizers (per 4 persons) 

Eggplant rolls with bacon and Metsovone cheese 
or 

Spring rolls with vegetables and sweet chili sauce  
or 

Prosciutto rolls with cream cheese and balsamic cream 
or 

Feta cheese in crispy filo pastry with honey and roasted sesame seeds 
or 

Pleurotus mushrooms with parmesan, fresh herbs and caramelized balsamic vinegar 
Salads (per 4 persons) 

Mediterranean-style Greek salad with Cretan rusks  
or 

Green salad with sundried tomatoes and parmesan flakes 
or 

Iceberg lettuce salad with crispy bacon, cherry tomatoes, crouton and mustard vinaigrette  
or 

Greens sautéed with fresh tomato, green onions and feta cheese  
or 

Tabbouleh salad with bulgur, tomato, onion, cucumber & parsley with Cretan olive oil  
Main course (per person) 

Grilled Chicken à la crème with baby potatoes 
or 

Santorini tenderloin in wine and capers with mashed potatoes 
 or 

Beef burger with mastic and baked potatoes 
or 

Medium mix grill with chicken fillet, tenderloin, beef burgers, french fries, pies & dip of 
mustard-ketchup (per 4 persons) 

or 
Kontosouvli on a mini skewer with grilled feta cheese and french fries 

or 
Chicken and pork sausages with grilled feta cheese, french fries, pies & dip of mustard-

ketchup 
or 

Penne pasta with tomato sauce 
or 

Risotto with mushrooms 
or 

Fish sole fillet with sautéed vegetables 
Dessert 

Traditional Ravani with whipped cream and strawberry sauce (per person) 
or 

Seasonal Fruits (per 4 persons) 
or 

Yogurt with honey (per person) 
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Based on your selections above suggest different menu categories: 
 

Menu 1: 
Bread and dip (per person) 

1 bottle of water (per 4 persons) 
1 Appetizer (per 4 persons) 

1 Salad (per 4 persons) 
1 Main course (per person) 

Dessert 
Price per person: 24 euros 

 
Menu 2: 

Bread and dip (per person) 
1 bottle of water (per 4 persons) 

2 Appetizers (per 4 persons) 
1 Salad (per 4 persons) 

1 Main course (per person) 
Dessert 

Price per person: 26 euros 
 

Menu 3: 
Bread and dip (per person) 

1 bottle of water (per 4 persons) 
3 Appetizers (per 4 persons) 

1 Salad (per 4 persons) 
1 Main course (per person) 

Dessert 
Price per person: 29 euros 

 
Menu 4: 

Bread and dip (per person) 
1 bottle of water (per 4 persons) 

4 Appetizers (per 4 persons) 
1 Salad (per 4 persons) 

1 Main course (per person) 
Dessert 

Price per person: 33 euros 
 

If you prefer, it is possible the number of appetizers and salad to change 
depending on the menu of your choice p.ex. if you choose the Menu 4 instead of four 
appetizers and one salad you can choose three appetizers and two salads or vice 
versa. 

 
Also if your customers want individual salad you will add 1 euro extra to the 

above menu. 
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BUFFET MENU (GROUPS): 
 

Bread and dip (per person): 2 euro/person. 
 

Appetizers: 
Eggplant rolls with bacon and Metsovone cheese 
Spring rolls with vegetables and sweet chili sauce  

Prosciutto rolls with cream cheese and balsamic cream 
Feta cheese in crispy filo pastry with honey and roasted sesame seeds 

Pleurotus mushrooms with parmesan, fresh herbs and caramelized balsamic vinegar 
Each appetizer: 2 euros/person.  

 
Salads: 

Mediterranean-style Greek salad with Cretan rusks  
Green salad with sundried tomatoes and parmesan flakes 

Iceberg lettuce salad with crispy bacon, cherry tomatoes, crouton and mustard vinaigrette  
Greens sautéed with fresh tomato, green onions and feta cheese 

Tabbouleh salad with bulgur, tomato, onion, cucumber & parsley with Cretan olive oil  
Each salad: 2 euros/person.  

 
Main course: 

Grilled Chicken à la crème 
Santorini tenderloin in wine and capers 

Beef burgers 
Kontosouvli  

Chicken sausages  
Pork sausages 

Penne pasta with tomato sauce 
Risotto with mushrooms 

Fish sole fillet 
Each main course: 6 euros/person.  

 
Accompanying: 

Rise 
Mashed potatoes 

Baby potatoes 
French fries 

Sautéed vegetables 
Each accompanying: 1 euros/person.  

 
Dessert: 

Traditional Ravani with whipped cream and strawberry sauce 
Seasonal Fruits 

Yogurt with honey 
Each dessert: 2 euros/person. 
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SPECIAL MENU (SERVED): 
 

Menu 1: 
Bread and dip/person 

1 bottle of water/4 persons 
Appetizers (per 4 persons) 

Eggplant rolls with bacon and Metsovone cheese 
Feta cheese in crispy filo pastry with honey and roasted sesame seeds 

Stir-fried pork with sweet wine Samos, rosemary and fresh herbs 
Prosciutto rolls with cream cheese and balsamic cream 

Salad (per 4 persons) 
Mediterranean-style Greek salad with Cretan rusks  

Main Course (per 4 persons) 
Grand mix grill with chicken fillet, tenderloin, beef burgers, pork chops, sausages 

 french fries, pies & dip of mustard-ketchup 
Dessert (per 4 persons) 

Traditional Ravani with whipped cream and strawberry sauce 
Price per person: 35 euros. 

 
Menu 2: 

Bread and dip/person 
1 bottle of water/4 persons 
Appetizers (per 4 persons) 

Steamed mussels with wine, ouzo,mustard, garlic and dill 

Shrimp with yogurt sauce and rustic bruschetta 
Carpaccio of smoked salmon with orange sauce 

Pleurotus mushrooms with parmesan, fresh herbs and caramelized balsamic vinegar 
Salad (per 4 persons) 

Green salad with sundried tomatoes and parmesan flakes  
Main Course (per person) 

Grilled sea bream with seasonal greens and lemon mustard 
Dessert (per 4 persons) 

Traditional Ravani with whipped cream and strawberry sauce 
Price per person: 38 euros. 

 
Also if your customers want individual salad you will add 1 euro extra to the 

above menu. 
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GALA MENU (SERVED): 
 

Bread and dip/person: 2 euros/person 
Appetizers (per 4 persons) 

Eggplant rolls with bacon and Metsovone cheese: 9 euros 
 

Patty with crisp leaf with mushrooms fresh herbs and cheese: 13 euros 
 

Prosciutto rolls with cream cheese and pesto sauce: 10 euros 
 

Chicken wings with Jack Daniel sauce: 11 euros 
 

Halloumi cheese with roasted tomatoes,pita bread and basil pesto: 12 euros 

 
Spring rolls with vegetables and sweet chili sauce: 12 euros 

 
Fried sausage: 12 euros 

 
Patties stuffed with juicy chicken, cream cheese, spearmint, soft chili and bacon: 14 euros 

 
Shrimp with yogurt sauce and rustic bruschetta: 14 euros 

 
Dumplings stuffed with spicy beef minced and cheddar cheese: 13 euros 

 
Pleurotus mushrooms with parmesan, fresh herbs and  

caramelized balsamic vinegar: 12 euros 
 

Feta cheese in crispy filo pastry with honey and roasted sesame seeds: 9,80 euros 
 

Carpaccio of smoked salmon with orange sauce: 12 euros 
 

Stir-fried pork with sweet wine Samos, rosemary and fresh herbs: 14 euros 
 

Salads (per 4 persons) 
Rocca salad with sundried tomatoes, parmesan, walnuts &  

balsamic vinaigrette with honey: 12 euros 
 

Rocca salad with croutons, bacon and Roquefort sauce: 12 euros 
 

Iceberg lettuce salad with crunchy, cherry tomatoes, crouton &  
mustard vinaigrette: 10,90 euros 

 
Mediterranean-style Greek salad with Cretan rusks: 9,80 euros 

 

Green salad with prawns, smoked salmon,cucumber &  

fresh mango vinaigrette: 13 euros 

 
Tabbouleh salad with bulgur, tomato, onion, cucumber &  

parsley with Cretan olive oil: 9,80 euros 
 

Mix green salad with pork tenderloin, metsovone cheese &  
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caramelized balsamic: 12 euros 
 

Main Course (per person) 
Penne with shrimp basil and tomato sauce: 13 euros 

 
Farfalle with pumpkin bacon cream and parmesan: 10 euros 

 
Veal fillet with parmesan cream and wild rice: 27 euros 

 

Grilled salmon with sautéed vegetables: 19 euros 

 
Grilled chicken with baked potato and orange sauce: 14 euros 

 
Grilled Chicken with Jack Daniel sauce and sautéed vegetables: 17 euros 

 
Pork chops with honey sauce and baked potato: 13 euros 

 
Penne with basil pesto: 9 euros 

 
Pork fillet with sweet red wine and mash potatoes with fresh herbs: 15,50 euros 

 
Grilled sea bream with seasonal greens and lemon mustard: 17,40 euros 

 
Chicken with bacon, mastic cream and wild rice: 17 euros 

 
Veal fillet with cream, fresh mushrooms and sautéed vegetables: 27 euros 

 
Medium mix grill with chicken fillet, tenderloin, beef burgers, french fries, pies & dip of 

mustard-ketchup (per 4 persons): 11 euros 
 

Grand mix grill with chicken fillet, tenderloin, beef burgers, pork chops, sausages 
 french fries, pies & dip of mustard-ketchup: 17 euros 

 
Kontosouvli on a mini skewer with grilled feta cheese and french fries: 14 euros 

 
Chicken and pork sausages with grilled feta cheese, french fries, pies & dip of mustard-

ketchup: 14 euros 
 

Dessert 
Traditional Ravani with whipped cream and strawberry sauce (per person): 3 euros 

 
Brownies with chocolate sauce (per person) 3 euros 

 
Seasonal Fruits (per 4 persons) 3 euros 

 
The appetizers and salads served per 4 persons and the price per person 

depending on your choices. 
 

You can freely choose, without any defined option, and make your favorite 
menu. 
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GALA MENU (BUFFET): 
 

Bread and dip/person: 2 euro/person 
 

Appetizers 
Eggplant rolls with bacon and Metsovone cheese 

 
Patty with crisp leaf with mushrooms fresh herbs and cheese 

 
Prosciutto rolls with cream cheese and pesto sauce 

 
Chicken wings with Jack Daniel sauce 

 

Halloumi cheese with roasted tomatoes,pita bread and basil pesto 

 
Spring rolls with vegetables and sweet chili sauce 

 
Shrimp with yogurt sauce and rustic bruschetta 

 
Stir-fried pork with sweet wine Samos, rosemary and fresh herbs 

 
Patties stuffed with juicy chicken, cream cheese, spearmint, soft chili and bacon 

Dumplings stuffed with spicy beef minced and cheddar cheese 

Pleurotus mushrooms with parmesan, fresh herbs and 
caramelized balsamic vinegar 

Each appetizer: 2 euros/person  
 

Salads 
Rocca salad with sundried tomatoes, parmesan, walnuts & balsamic vinaigrette with honey 

 
Rocca salad with croutons, bacon and Roquefort sauce 

 
Iceberg lettuce salad with crunchy, cherry tomatoes, crouton & mustard vinaigrette 

 
Mediterranean-style Greek salad with Cretan rusks 

 

Green salad with prawns, smoked salmon, cucumber & fresh mango vinaigrette 

 
Tabbouleh salad with bulgur, tomato, onion, cucumber & parsley with Cretan olive oil 

 
Mix green salad with pork tenderloin, metsovone cheese & caramelized balsamic 

Each salad: 2 euros/person  
 

Main Courses 
Penne with shrimp basil and tomato sauce: 6 euros/person 

 
Farfalle with pumpkin bacon cream and parmesan: 6 euros/person 
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Veal with parmesan cream: 8 euros/person 
 

Grilled chicken with orange sauce: 6 euros/person 
 

Grilled Chicken with Jack Daniel sauce: 6 euros/person 
 

Pork chops with honey sauce: 7 euros/person 
 

Penne with basil pesto: 6 euros/person 
 

Pork fillet with sweet red wine: 7 euros/person 
 

Chicken with bacon and mastic cream: 6 euros/person 
 

Veal with cream, fresh mushrooms: 8 euros/person 
 

Kontosouvli: 7 euros/person 
 

Chicken sausages: 6 euros/person 
 

Pork sausages: 7 euros/person 
 

Fish sole fillet: 6 euros/person 
 

Accompanying: 
Rise 

 
Baby potatoes 

 
Baked potatoes 

 
Sautéed vegetables 

Each accompanying: 1 euros/person  
 

Desserts 
Traditional Ravani with whipped cream and strawberry sauce 

 
Brownies with chocolate sauce 

 
Seasonal Fruits 

Each dessert: 2 euros/person.  
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PARTY 
 

Buffet with Finger Foods: 
Cheese pies, 
Spinach pies, 

Ham and cheese pies, 
Potato pies, 

Sausage pies, 
Mini pizza, 

Mini Burger, 
Mini Pork Souvlaki, 

Mini Chicken Souvlaki, 
Chicken Wings with Jack Daniels sauce, 

Rolls with cheese and ham, 
Variety of cheese and sausage, 

Halloumi cheese with roasted tomatoes,pita bread and basil pesto, 

Canapés with fresh cheese, lime, dill, smoked salmon, fresh cucumber, 
Canapés with pesto, prosciutto, cherry tomatoes, parmesan flakes,  

Canapés with cubes of grilled vegetables, tomato sauce, caramelized balsamic vinegar & 
fresh basil,  

Canapés with katiki frame with tomato, green pepper, cucumber, olive oil and fresh oregano, 
Eggplant rolls with bacon and metsovone cheese, 

Patty with crisp leaf with mushrooms fresh herbs and cheese, 
Patties stuffed with juicy chicken, cream cheese, spearmint, soft chili and bacon, 

Prosciutto rolls with cream cheese and pesto sauce, 
Bomb with cheese, ham and mayonnaise, 

Bomb with cheese, turkey and mayonnaise, 
Spring rolls, 
Onion rings, 

Breaded Shrimp, 
Kavourodagkanes, 
Chicken nuggets, 

Freeze pasta salad, 
Penne pasta with tomato sauce, 

Sticks of raw vegetables, 
Salads (between the options of the catalog) 

Each Finger Food: 3 Euros / person. 
 

KIDS’ MENU 
Bread and dip 

Chicken nuggets with french fries 
1 bottle of water (500 ml) and 1 soft drink or 1 amita juice 

Price per person: 15 euros. 
 
 If not you are covered by the above proposal, we are at your disposal to 
create joint proposal of your choice. 
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BEVERAGES PACKAGES: 
 
 

Welcome drink:  
 

Moschato d’ Asti: 5 euros/person. 
 

Somersby: 3 euros/person. 
 
 

Beverages packages (per person): 
 

Package 1:  
1 glass of wine or 1 beer or 1 soft drink: 3 euros/person  

(depending on the number of drinks will be formulated and the final price per person in 
connection with the menu of your choice). 

 
Package 2:  

1/2 bottle of water + 1/2 bottle of wine or 1 beer or 1 soft drink + 1 coffee: 8 euros/person. 
 
 

Beverages packages (per 4 persons): 
 

Package 1:  
(1 bottle of water + 1 bottle of wine + 2 soft drinks)/4 persons + 1 coffee/person:  

8 euros/person. 
 

Package 2:  
(1 bottle of water + 1 bottle of wine + 2 beers + 2 soft drinks)/4 persons + 1 coffee/person:  

11 euros/person. 
 
 

Unlimited beverages packages: 
 

Package 1: Wine, Beer, Soft Drinks, amita juices, bottled water, coffee: 15 euros/person. 
 

Package 2: Package 1 + simple drinks: 20 euros/person. 
 

Package 3: Package 2 + cocktails (3 kinds: Mojito, Daiquiri, Margarita): 25 euros/person. 
 

Package 4: Package 3 + special drinks: 30 euros/person. 
 

 If you prefer a specific beverages package the price will be determined in 
consultation with you. 
 
 If you do not want to include drinks in the menu, then the customer whatever 
they order they will pay directly to the restaurant at the price of our catalog. 
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ADDITIONAL COSTS AND INFORMATION: 
 

DJ and console cost: 250 euros (except in the outside garden in front of the 
archeological monuments). 
 
 The service area of the above menu are all places of our restaurant, on 
availability and in consultation with you. 
 
Capacity of Roof Garden (3rd floor): 
Seated: Up to 150 persons (full stage) and up to 110 persons (distances for Covid-19). 
Seated: Up to 120 persons (with dance place). 
Standing: Up to 250 people. 

 
Capacity of 2nd floor: 
Seated: Up to 80 people (full stage) and up to 50 persons (distances for Covid-19) 
Seated: Up to 60 persons (with dance place). 
Standing: Up to 150 people. 
 
Capacity of outside garden (in front of the archaeological monuments): 
Seated: Up to 250 people (full stage). 
Standing: Up to 350 people. 

 
The exclusive use of Roof Garden (3rd floor) has minimum consumption, 

depending on the time period that your event will take place, and includes your 
choices on the menu and beverages packages. If the number of your guests does not 
require the exclusive use of the Roof Garden, we can grant you the space based on the 
number of guests with the minimum consumption per person, depending on the period 
that your event will take place. The use of the outside garden in front of the 
archaeological monuments (summer time), has minimum consumption only for the 
events over 150 persons, and includes your choices on the menu and beverages 
packages. 

 
All our prices included VAT. There is an elevator to all floors. 

If you are not covering from our earlier proposals, we are at your disposal to 
create with you the option of your choice in the menu, drinks and cost. 

 
 

Sincerely 
 
 

         THISSIO VIEW 
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