
DRINK LIST



ΚΡΑΣΙΑ / WINES
EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΥΚΑ / GREEK WHITE

ποτήρι / φιάλη
glass / bottle

Ζαχαρία Αµπέλου Φως / Zacharia Ambelou fos 4.60 / 19.00 
ευχάριστα αρωµατικός χαρακτήρας του Μοσχοφίλερου  µε ένταση από Ροδίτη / aromatic Moschofilero character

Στροφιλιά / Strofilia 4.60 / 19.00
µε σωστή οξύτητα και φρέσκα αρώµατα / with correct acidity and fresh aromas

Πόρτο Καρρά White Soul / Porto Karras White Soul 5.00 / 21.00
δροσερό, έντονα αρωµατικό µε ισορροπηµένη οξύτητα  και φρουτώδη επίγευση 
/ cool, strongly aromatic with balanced acidity and fruity taste

Μπουτάρη Σηµείο Στίξης / Boutari Simio Stixis 5.20 / 21.00
έντονη φρεσκάδα και µεγάλο αρωµατικό δυναµικό / fresh with wide aromas

Αβαντίς Κτήµα / Avantis Estate 22.00
αρώµατα βερίκοκου και ροδάκινου προσδίδουν µια έντονη φρουτώδη επίγευση 
/ apricot and peach aromas with a strong fruity taste

Ιδαία Γη Βηλάνα / Idea Gi Vilana 26.00
λεπτό αρωµατικό χαρακτήρα, γευστικά πολύπλοκο και κοµψό, µε µακρά αρωµατική επίγευση

Λαντίδη ΕΡΓΟ / Lantidi ERGON 28.00
Sauvignon Blanc µε χαρακτηριστική φρεσκάδα και έντονα αρώµατα, χαρακτηριστικότερα αυτά 
των καλοκαιρινών και εξωτικών φρούτων  / sauvignon blanc with pear, pineapple and lemon aromas 

Κτήµα Άλφα Μαλαγουζιά / Ktima Alfa Malagouzia 30.00
έντονο άρωµα µε νότες λουλουδιών, εσπεριδοειδών και διακριτικών αρωµατικών βοτάνων 
/ strong flower aromas with aromatic herbs

Λαζαρίδη Julia Chardonnay / Lazaridi Julia Chardonnay  32.00
Όµορφα εξωτικά αρωµατικά παιχνίδια στη µύτη πλαισιώνονται από το σώµα και την διάρκεια στο στόµα 
/ exotic aromas with a long taste

Βιβλία Χώρα / Vivlia Chora 32.00
έντονα φυτικά και βοτανικά αρώµατα σε συνδυασµό µε εξαιρετική οξύτητα το κάνουν ιδιαίτερα ευέλικτο 
/ strong herb aromas in combination with an excellent acidity

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΟΖΕ / GREEK ROZE
ποτήρι / φιάλη
glass / bottle

Ζαχαριά Αµπέλου Φως / Zacharia Ampelou Fos 4.60 / 19.00
αρώµατα από φρούτα όπως η φράουλα και το κεράσι µε δροσερή γεύση / cool strawberry and cherry aromas

Μπουτάρη Σηµείο Στίξης ηµίξηρο / Boutari Simio Stixis semi dry 4.60 / 19.00
χαρακτηρίζεται από υψηλή οξύτητα και γλυκό φρουτώδες άρωµα / characterized form acidity and a red sweet aroma

Αργυρίου Tango / Argyriou Tango 5.50 / 23.00
έντονο αρωµατικό µπουκέτο που φέρνει στο νου τριαντάφυλλα και ώριµα, ζουµερά ροδάκινα, ισορροπηµένο, µε γεµάτη γεύση 
/ roses aroma and juicy peaches bolanced with a full taste

La Tour Mελάς Idylle / La Tour Melas Idylle 31.00
χαµηλή ένταση των αρωµάτων –που φέρνουν στο νου αποξηραµένα λουλούδια / low perfume intensity of dry flowers

Λαζαρίδη Domaine / Lazaridi Domaine 35.00
πολύ απαλό µε εκρηκτική γεύση από κόκκινα φρούτα, όπως φράουλα, lemongrass αλλά και γλυκές νύξεις όπως καραµέλα 
/ too soft with a strong taste of red fruits, strawberry lemongrass and caramel



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΥΘΡΑ / GREEK RED
ποτήρι / φιάλη

glass / bottle

Ζαχαριά Συναστρία / Zacharla Sinastria 4.70 / 19.00
caberne µε αρώµατα κόκκινων φρούτων µε νότες καπνού και µπαχαρικών / Cabernet with red fruit aromas

Μπουτάρη Σηµείο Στίξης / Boutari Simio Stixis 4.70 / 19.00
χαρακτηρίζεται από έντονο άρωµα κόκκινων µικρών φρούτων και ελαφρύ σώµα / fresh red wine is characterized from red small fruit

Αβαντίς Κτήµα / Avantis Estate  5.50 / 22.00
έντονα αρώµατα κόκκινων µικρών φρούτων, µπαχαρικών και βανίλιας / strong red small vanilla and spicy fruit aromas

Μητραβέλα Κόκκινο σε Μαύρο ΠΟΠ / Mitravela red to black PDO 5.50 / 23.00
ερυθρό κρασί µε χαρακτήρα κόκκινων φρούτων / cool red wine with red fruits character

Πόρτο Καρρά Merlot BIO / Porto Karra Merlot BIO 25.00
σύνθετο άρωµα φρούτων του δάσους µε αρώµατα γαρύφαλλου και µπαχαρικών / combination of forest fruit aromas and spices

Μπουτάρη Νάουσα ΠΟΠ / Boutari Naousa PDO 26.00
αναδύει πλούσιο µπουκέτο ώριµων κόκκινων φρούτων / combination of mature red fruits aromas 

Κτήµα Άλφα Syrah Χελώνες / Alfa Estate Syrah Turtles 35.00
µε νότες κόκκινων φρούτων του δάσους και πιπεριού, γεύση γενναιόδωρη, βελούδινη / red fruits aromas and pepper

Κόκκαλη Mova ερυθρό / Kokali Mava 38.00
µε αρώµατα µαύρων φρούτων και µπαχαρικών / fruits aromas and spices
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΡΩΔΗ / GREEK SPARKLING
ποτήρι / φιάλη

glass / bottle

Τσελεπού Αµαλία Brut / Tselepou Amalia Brut 5.90 / 30.00
κιτρινοπράσινο χρώµα µε ένταση, αρώµατα τριαντάφυλλου και µελιού / yellow and green colour with roses and honey aroma

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗ / GREEK SEMI SPARKLING
ποτήρι / φιάλη

glass / bottle

Moshato di festia  5.90 / 25.00
µε πλούσιο φυσικό αφρισµό και έντονα φρέσκα αρώµατα / rich natural foaming and fresh aromas

ΓΛΥΚΑ & ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΚΡΑΣΙΑ / SWEET & DESSERT WINES
 ποτήρι / glass

Σάµος Άνθεµις / Samos Anthemis 5.50
µοσχάτο, παλαιωµένο γλυκό κρασί / aged sweet wine



APERITIVO
aperol spritz 7.50
aperol, bubbles, soda water

pink grapefruit spritz 8.00
aperol, bubbles, pink grapefruit soda

campari spritz 8.50
campari, bubbles, soda water

CLASSIC COCKTAILS
GIN 
aviation 8.00
gin, luxardo maraschino, violet, lime

dry martini 8.00
Blue Beetle Gin / dry vermouth

negroni 8.00
gin / vermouth / cinzano

VODKA
dirty martini 8.00 
vodka / olive brine

espresso martini 8 .00
Stolichnaya vodka / coffee liqueur / espresso shot

cosmopolitan 8.00
vodka / orange liqueur / cranberry juice

bloody mary 9.00
vodka / tomato juice / tabasco / salt / pepper

TEQUILA 
margarita 8.00
tequila blanco / lime / orange liqueur

paloma 8.00
tequila reposado / pink grapefruit / agave

RUM 
mai tai 9.00
black rum / almond / orange liqueur / aromatic bitters

mojito 8.00
rum / lime / sugar / mint

daiquiri 8.00
rum / lime / sugar

pina colada 8.00
white rum / pineapple juice / coconut cream

WHISKEY
old fashioned 8.00
bourbon or Rye whiskey / dark sugar / angostura bitters

manhattan 9.00
bourbon whiskey, red sweet vermouth, orange bitters

whiskey sour 8.00
bourbon whiskey, lime, angostura bitters

LABELED DRINKS 
GIN
finsbury 7.00 
buldog 7.00 
tanqueray 8.00 
tanqueray no10 10.00 
the botanist 10.00 
hendrick’s  10.00 
g’vine 10.00
grace gin (Greek handcrafted botanical) 10.00
monkey 47 14.00

STOLI VODKA
stolichnaya premium 6.00 
stolichnaya gold 8.00 
stolichnaya elit 14.00

VODKA
russian standar 7.00 
finlandia 7.00
snow leopard 10.00
ciroc 10.00
grey goose 10.00 
belvedere 10.00

TEQUILA /MESCAL
sierra silver 7.00 
sierra reposado 7.00 
ocho blanco 8.00 
ocho reposado 8.00 
ocho anejo 10.00
don julio reposado 10.00 
don julio blanco 10.00 
heradura plata 10.00 
heradura reposado 10.00
mezcall san cosme mexicano 14.00

RUM
brugal anejo 7.00
brugal 1888 viejo 8.00
brugal 1888 extra dry 12.00
gosling’s black seal 8.50 
mount gay black barrel 9.00 
ron zacapa 23 anos 12.00
el dorado 12.00



BLENDED WHISKEYS
famous grouse 7.00
cutty shark 7.00
johnnie walker black 8.50 
dimple 8.50
johnnie walker double black 9.00 

IRISH WHISKEYS
jameson 7 .00
bushmills 7.00

BOURBON -RYE - 
CANADIAN
jack daniels 8.50
woodford reserve bourbon 9.00 
jack gentleman 10.00

MALT WHISKEYS
talisker 10 10.00 
glenffidich 12 y.o  10 .00
oban 14 y.o 10.00 
lagavulin 16 y.o 14.00

VERMOUTH
lillet blanc 7 .00
cinzano bianco 7 .00
cinzano rosato 7.00 
cinzano dry 7.00
antica formula 8.00
 

COGNAC
remy martin VSOP 10.00 
hennesy VS 10.00

METAXA
metaxa 5* 7.00 
metaxa 7* 8.00 
metaxa 12* 10.00
metaxa private reserve 13.00

LIQUEURS & CORDIALS
aperol 7.00
campari 7.00 
jagermaister 7.00
limoncello di capri 7.00 
fernet branca 7.00
sambuca molinari 7.00 
disaronno amaretto 7.00 
kahlua 7.00 
bailey’s 7.00
luxardo maraschino 7.00 
malibu 7.00
southern comfort 7.00 
frangelico 7.00
cherry heering 7.00 
amaro montenegro 7.00 
averna 7.00
sambuca black molinari 8.00 
cointreau 8.00
drambuie 8.00 
grappa 9.00

DRINKS
BOTTLES 
regular 70.00 
special 95.00 
premium 120.00

SHOTS 25ML
regular shot - απλό σφηνάκι 3.50 
special shot - special σφηνάκι 5.00
premium shot - premium σφηνάκι 6.00



LOCAL DRINKS 
200ML
ρακόµελο / raki with honey 7.50 

100ML
µαστίχα / mastiha skinos 7.00
µαστίχα ροζέ / mastiha ‘Homericon’ rose 7.00 

50ML
ούζο καζανιστό Χίου / ouzo kazanisto Chios 5.00
dark cave παλαιωµένο τσίπουρο 5 ετών / aged tsipouro 5y 10.00

BΕERS
 

DRAFT 300ML 
peroni vol. 5.1 (italian lager) 4.50

BOTTLES 330ML 
fix (greek lager) vol. 5 4.20 
fix dark (lager) 4.50
fix anef 0,5% alcohol 4.00 
estrella daura 4.50
ικαριώτισσα (pale ale) / Ikariotissa 4.00
νήσος (lage BIO) / nissos  (lage BIO) 4.00

SOFT DRINKS 

250ML 
coca cola 3.00
coca cola light 3 .00
coca cola zero 3.00 
tonic schweppes 3.00 
orange schweppes 3.00

zagori 1 lt 2.50
Souroti Sparkling 750ml 4.60 
Souroti 250ml 3.00



ΡΟΦΗΜΑΤΑ / BΕVERAGES

ΖΕΣΤΑ / HOT
εσπρέσσο / espresso 2.50
εσπρέσσο διπλό / espresso double 3.00
καπουτσίνο / cappuccino 3.80
καπουτσίνο διπλό / cappuccino double 4.20
καπουτσίνο latte / cappuccino latte 4.00
καφές φίλτρου / filter coffee 3.50
ελληνικός παραδοσιακός στη χόβολη (µονός / διπλός)
 greek coffee (single / double) 2.20 / 2.90
νεςκαφέ / nescafe 3.00
σοκολάτα / chocolate 4.30
σοκολάτα µε σαντιγύ / chocolate with whipped cream 4.70
τσάι / tea 3.00 
(Ποικιλία από αρωµατικά τσάι και Ελληνικά βότανα,  ζητήστε την κασετίνα για να επιλέξετε αυτό της αρεσκείας σας)
(variety from tea and Greek herbs)

ΚΡΥΑ / COLD
εσπρέσσο φρέντο / espresso freddo 3.50
καπουτσίνο φρέντο / cappuccino freddo 4.00
φραπέ / frappe 3.00
σοκολάτα / chocolate 4.40
µίλκ σέικ (σοκολάτα, βανίλια, µαστίχα)   / milk shake (chocolate, vanilla, mastiha) 5.00

FRESH JUICES
πορτοκάλι / orange 4.60 
ανάµεικτος / mixed 5.00

ΣΠΙΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΟΠΟΤΑ 
     / HOME MADE FRUIT DRINKS

σπιτική λεµονάδα / homemade lemonade 4.00
σπιτική βυσσινάδα / homemade juice from cherries 4.00



Αγορανομικός υπεύθυνος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΣΣΑΡΗΣ
στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις:  φ.π.α. 13% στα τρόφιμα, 24% στα ποτά και δημοτικός φόρος 0.5% 

- όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε € (euro) - το κατάστημα διαθέτει κουτί παραπόνων.
ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη – τιμολόγιο).

Person responsible upon inspection: STAVROS FASSARIS
prices include vat 13% & 24% and city tax 0,5% - all prices are in € (euro).

the establishment is equipped with printed forms placed in a specified location, for the reporting of any complaints whatsoever
the customer is not obliged to pay if notice of payment has not yet been received (receipt – invoice).



APPETIZERS
Πατατόσουπα – Potatoe Soup

γάλα καρύδας / λάδι τρούφας / κρουτόν
coconut milk / truffle oil / croutons

5.00

Λαυράκι μαριναρισμένο σε χυμούς από εσπεριδοειδή • Sea Bass Ceviche 
ντοματίνια / ελιές / αγγούρι / οργανική ρόκα

cherry tomatoes / olives / cucumber / organica rocket
8.90

¨Πιτάκια¨ • Dumplings
αρωματικά βότανα / φέτα ΠΟΠ /ελιά
local herbs / feta cheese PDO / olives

6.50

Κεφτεδάκια • Meatballs
καπνιστή μελιτζανοσαλάτα / ψητή πίτα / barbeque

smoked eggplant mousse / grilled pita bread / barbeque
7.50

Μεσογειακά αλλαντικά & τυριά
 

Assorted Mediterranean cold cuts & cheeses
14.60

SALADS
Ελληνική • Greek

ντομάτα / αγγούρι / πίκλα κρεμμύδι / ελιά / χαρουποπαξίμαδα / vinaigrette ντομάτας / φέτα ΠΟΠ

tomato / cucumber / onion pickle / olives / carob rusk / tomato vinaigrette / feta cheese PDO
8.00

Ζεστή πατατοσαλάτα • Warm Potato Salad
σύγκλινο Μάνης / κρέμα μπέικον / τραγανό φύλλο πατάτας

Smoked Ham / bacon veam / crispy potatoe chip
7.00

Κοτόπουλο • Chicken
στήθος κοτόπουλο / μεσκλάν / τραγανά λαχανικά / dressing σόγιας

chicken breast / mesclun / crispy vegetables / soy dressing
7.50

Σολομού • Salmon
‘‘tataki’’ σολομού / πράσινη σαλάτα / τραγανά λαχανικά / βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

salmon «tataki» / green salad / crispy vegetables /  citrus vinaigrette
10.00

nuts περιέχει ξηρούς καρπούς / contains nuts   G F
 χωρίς γλουτένη / gluten free

veganχορτοφαγικό πιάτο / vegetarian dish  H  περιέχει κατεψυγμένο συστατικό / frozen ingredientς have been used

vegan

vegan

nuts 

nuts 

G F

vegan

nuts 

nuts G F



PASTA - RISOTTO
Ριζότο • Risotto

ποικιλία μανιταριών / άρωμα τρούφας / τσιπς παρμεζάνας

 mushroom varieties / truffle oil / parmesan chips
10.00

Πέννες • Penne
κοτόπουλο / ποικιλία μανιταριών / γκοργκοτζόλα 

chicken / mushrooms / gorgonzola
14.00

Παπαρδέλες • Pappardelle
 μοσχαράκι σε σάλτσα στιφάδο / λαδοτύρι Λέσβου

Beef stew / olive oil cheese from Lesbos island
12.00

Kριθαράκι  • Orzo Risotto
γαρίδεςH / τσορίθο / φέτα ΠΟΠ / φρέσκα μυρωδικά

 shrimpsH / chorizo / feta cheese PDO / fresh herbs
14.00

PIZZA
Margarita

σπιτική σάλτα ντομάτας / μοτσαρέλα / ντοματίνια / βασιλικος
homemade tomato sauce / mozzarella / cherry tomatos / basil

9.00

Prosciutto
 σπιτική σάλτσα ντομάτας / μοτσαρέλα / προσούτο / ρόκα /  παρμεζάνα / λάδι τρούφας

  homemade tomato sauce / mozzarella / prosciutto / rocket /  parmesan / truffle oil
11.50

White
 κατσικίσιο τυρί / μοτσαρέλα / μανιτάρια / πανσέτα / λάδι τρούφας / φρέσκο θυμάρι

     goat cheese / mozzarella / mushrooms / sliced pancetta /  truffle oil / thyme
12.00

Πεϊνιρλί • Flat Bread
χωριάτικο λουκάνικο / σάλτσα ντομάτας / πιπεριές

sausage / tomato sauce / peppers
7.00

nuts περιέχει ξηρούς καρπούς / contains nuts   G F
 χωρίς γλουτένη / gluten free

veganχορτοφαγικό πιάτο / vegetarian dish  H  περιέχει κατεψυγμένο συστατικό / frozen ingredientς have been used



BURGERS
Βlack Αngus Βurger

scamorza / μπέικον /καραμελωμένο κρεμμύδι / ντομάτα / iceberg / BBQ
scamorza / bacon / caramelised onions / tomato /  iceberg / BBQ

11.00

Chicken Βurger
 κοτόπουλο πανέ / scamorza / μπέικον / καραμελωμένο κρεμμύδι / ντομάτα / iceberg / πικάντικη μαγιονέζα

breaded chicken / scamorza / bacon / caramelised onions / tomato /  iceberg/spicy mayo
9.00

Σερβίρονται με πατάτες ή σαλάτα
Served with potatoes or salad

MAIN
Φαγκρί • Sea Bream

λαχανικά ατμού / πουρές πατζάρι / λαδολέμονο αρωματισμένο με ginger

 steamed vegetables / beetroot puree/ ¨ladolemono¨ with ginger
14.00

Τραγανό κοτόπουλο • Crispy Chicken
πουρές καρότου / μπρόκολο / γλασαρισμένα καρότα / σάλτσα  με θυμάρι

carrot puree / broccoli / glazed carrots / thyme sauce
12.00

Μοσχαρίσια ΜάγουλαH • Beef CheeksH
νιόκι πατάτας / τραγανό φύλλο / αφρός πατάτας με τρούφα

 potato gnocchi / crispy potato / foam potato with truffle
14.00

Σιγομαγειρεμένη χοιρινή πανσέτα • Slow Cooked Pork Belly
πουρέ εσαλότ /  baby πράσο / σάλτσα μουστάρδας

escallot puree / baby leeks / mustard sauce
12.50

Black Angus Tagliata
βασιλομανίταρο / ψητή καρδιά μαρουλιού / μούς καπνιστής μελιτζάνας

king oyster / grilled Jem lettuce / smoked eggplant mousse 
19.90

Έξτρα παρθένο Eλαιόλαδο  • Extra Virgin Olive Oil 50ml
2.50

Τριλογία Άρτου • Bread Trilogy
χειροποίητο dip / μαριναρισμένες ελιές

 homemade dip / marinated olives
2.50

G F

G F



DESSERTS
Mιλφέιγ Γαλακτομπούρεκο • Μille feuille ¨Galaktoboureko¨

κουλί μανταρίνι / παγωτό μαστίχα
 mandarin coulis / ¨mastiha¨ ice cream

5.00

Πορτοκαλόπιτα • Orange pie
μαρέγκα / πορτοκάλι κονφί / παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

meringue / orange comfit / vanilla Madagascar ice cream
5.50

Μούς Λευκής Σοκολάτας με Γιαούρτι
κράμπλ φυστίκι αιγίνης / σάλτσα λίτσι - τριαντάφυλλο 

White Chocolate mousse with Yogurt
pistachio crumble / lychee - rose sauce 

6.50

Κρεμ μπρουλέ σοκολάτας • Crème Brulle
puding μπαχαρικών / φρούτα του δάσους / παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

spices pudding / wild forest fruits / vanilla Madagascar ice cream
6.50

Ice Cream • Sorbet
μαστίχα / βανίλια Μαδαγασκάρης / σοκολάτα / σορμπέ λεμόνι

masticha / vanilla Madagascar / chocolate / sorbet lemon  
2 μπάλες / 2 scoop

4.00

Αγορανομικός υπεύθυνος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΣΣΑΡΗΣ
στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις:  φ.π.α. 13% στα τρόφιμα, 24% στα ποτά και δημοτικός φόρος 0.5% 

- όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε € (euro) - το κατάστημα διαθέτει κουτί παραπόνων.
 - οι γαρίδες είναι κατεψυγμένες  - για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο

ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη – τιμολόγιο).

Person responsible upon inspection: STAVROS FASSARIS
prices include vat 13% & 24% and city tax 0,5% - all prices are in € (euro).

the establishment is equipped with printed forms placed in a specified location, for the reporting of any complaints whatsoever
 - the mussels are fresh - the shrimps are frozen  - we deep fry in sunflower oil.

the customer is not obliged to pay if notice of payment has not yet been received (receipt – invoice).

nuts περιέχει ξηρούς καρπούς / contains nuts   G F
 χωρίς γλουτένη / gluten free

veganχορτοφαγικό πιάτο / vegetarian dish  H  περιέχει κατεψυγμένο συστατικό / frozen ingredientς have been used

nuts

nuts

Παρακαλούνται οι πελάτες να ενημερώνουν το σερβιτόρο για υλικά των προϊόντων
του καταλόγου στα οποία πιθανώς να είναι αλλεργικοί.

Αll our customers who may be allergic are kindly requested to consult
with our waiters about the ingredients of the dishes.

nuts

G F


