Ορεκτικά
Ψωμί με ντιπ σάλτσας...............................................................................................................................1, 00
Βread with dip sauce
Τυροκροκέτες χειροποίητες συνοδεύονται από ντιπ sweet chilly sauce ................... 5, 90
Handmade cheeseballs served with sweet chilly sauce
Ταλαγάνι σχάρας ................................................................................................................................7, 00
με μαρμελάδα σύκου και βαλσάμικο

Grilled talagani cheese with fig marmelade and balsamic vinegar.
Ντολμαδάκια και κολοκυθοανθοί ............................................................................................ 6, 90
γεμιστά με αρωματισμένο ρύζι. Σερβίρονται με ντιπ γιαουρτιού

Vine leaves and zucchini flowers
stuffed with flavored rice. Served with yogurt dip

Ποικιλία μανιταριών σωτέ σε λάδι σκόρδου και παρμεζάνα.................................................7,80
Variety of mushrooms sauted in garlic oil and parmesan cheese.
Μπουκιές κοτόπουλο πανέ συνοδεύονται από ντιπ sweet chilly sauce....................... 6, 90
Chicken Nuggets served with sweet chilly sauce
Λουκάνικο Eλληνικό .......................................................................................................................... 7, 80
με αρωματικά βότανα, κάπαρη και γιαούρτι

Greek sausage with aromatic herbs, capers and yogurt
Κεφτεδάκια χειροποίητα με μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά ..................................................... 7, 80
Σερβίρονται με ντιπ γιαουρτιού.

Homemade meatballs of ground beef and pork. Served with yogurt dip.
Πατατοκροκέτες σε τραγανή κρούστα γεμισμένες με μοσχαρίσιο κιμά ............ 7, 80
Συνοδεύονται από ντιπ καπνιστής πιπεριάς

Potato croquettes in crispy crust filled with minced beef.
Served with smoked pepper dip

Κοπανισμένη τυροκαυτερή ......................................................................................4, 50
Spicy cheese spread ‘‘KOPANISMENI’’

Σαλάτες
Πράσινη Ανάμεικτη ..........................................................................................................................6, 00
ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριές και sauce λαδολέμονο

Green mixed Salad
cherry tomatoes, cucumber, peppers and oil lemon sauce

Χωριάτικη....................................................................................................................................................7, 00
με ντομάτα, ντοματίνια, κρεμμύδι, πιπεριά, αγγούρι, φέτα, ελιές & κάπαρη

Greek salad
with tomato, cherry tomatoes, onions, pepper, cucumber, feta cheese, olives & capers

Κινόα ............................................................................................................................................................. 8, 90
με αγγούρι, ντοματίνια, αβοκάντο, κάσιους, ραπανάκια και ντρέσινγκ εσπεριδοειδών

Quinoa
with cucumber, cherry tomatoes, avocado, cashew nuts, radishes & citrus dressing

Καίσαρα ...................................................................................................................................................... 8, 90
με κόκκινη και πράσινη λόλα, κρουτόν, μπέικον, κοτόπουλο και παρμεζάνα
Ceasar with mixed greens, crouton, bacon, chicken and parmesan cheese flakes.

Ρόκα- σπανάκι ....................................................................................................................................... 8, 90
με λιαστή ντομάτα, παρμεζάνα και βινεγκρέτ μελιού.

Ruccola- spinach with sun-dried tomato, parmesan cheese and honey vinaigrette.

Κυρίως πιάτα
Athena’s cook κοτόπουλο ........................................................................................................... 9, 80
με λιαστή ντομάτα σε λευκή καπνιστή κρέμα από γιαούρτι και τυρί Μετσοβόνε, με αγριόρυζο.

Athena’s cook chicken
with sun-dried tomato in white smoked cream from yoghurt and Metsovone cheese, with wild rice.

Mπιφτέκια Σχάρας από μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά ............................................... 8, 90
Συνοδεύονται από πατάτες wedges ή ρύζι και ντιπ BBQ sauce

Grilled Burgers (patties) of minced beef and pork
Served with wedges potatoes or rice and BBQ sauce

Χοιρινά μπριζολάκια λαιμού μαριναρισμένα στη σχάρα ......................................... 8, 90
Συνοδεύονται από πατάτες wedges ή ρύζι και ντιπ BBQ sauce

Marinated Pork neck steak grilled
Served with wedges potatoes or rice and BBQ sauce

Σουβλάκια Χοιρινά μαριναρισμένα ....................................................................... 8, 90
συνοδεύονται από πατάτες τηγανιτές και BBQ sauce

Marinated Pork skewers (souvlaki)
served with french fries and BBQ sauce

Σουβλάκια Κοτόπουλο μαριναρισμένα................................................................... 8, 90
συνοδεύονται από πατάτες τηγανιτές και ντιπ sweet chilly sauce

Marinated Chicken skewers (souvlaki)
served with french fries and sweet chilly sauce

Αρνίσιο κότσι μπρεζέ ..................................................................................................................... 16, 90
με λαχανικά, δενδρολίβανο και πουρέ πατάτας
Lamb shank with vegetables, rosemary and potatoes puree

Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος T- bone 400 γρ. με ψητά λαχανικά.................17,90
Beef T- bone steak 400 gr. with grilled vegetables
Μπέργκερ από μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά, ................................................................. 8, 90
ντομάτα, μαρούλι, μπέικον, τυρί, καραμελωμένα κρεμμύδια,
bbq σως & πατάτες wedges.

Burger of minced beef and pork
with tomato, lettuce, bacon, cheese, caramelized onions,
bbq sauce & wedges potatoes.

Λινγκουίνι με κοτόπουλο................................................................................................................. 9, 80
μανιτάρια, σκόρδο και μαϊντανό σε λευκή σάλτσα

Linguini with chicken fillet,
mushrooms, garlic and parsley in white cream sauce

Ριζότο με άγρια μανιτάρια, με λάδι τρούφας, βούτυρο και παρμεζάνα....................... 11, 50
Wild mushrooms risotto with truffle oil, butter and parmesan cheese
Πίτσα Μαργαρίτα σάλτσα τομάτας και τυρί ανάμεικτο μοτσαρέλα-ένταμ ....................9, 00
Pizza Margherita tomato sauce and mixed cheese mozzarela-edam
Πίτσα σπέσιαλ ............................................................................................................. 11, 90
με σάλτσα τομάτας, τυρί ανάμεικτο μοτσαρέλα-ένταμ, φέτα, κρεμμύδι,
ελιές, πιπεριά, λουκάνικο

Pizza Special with tomato sauce, mixed cheese mozzarella-edam,
feta cheese, onions, olives, peppers and sausage.

Ποικιλίες - Platters
Ποικιλία λουκάνικων ...........................................................................................................................13,50
με πέντε είδη Ελληνικών λουκάνικων και πατάτες τηγανητές.

Sausage platter with five types of greek sausages and french fries.
Ποικιλία κρεατικών ........................................................................................................................... 24,50
με χοιρινό μπριζολάκι, 2 είδη λουκάνικων, μπιφτέκι, κεφτεδάκια,
φιλέτο κοτόπουλο, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο.
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές και ντιπ BBQ sauce

Meat platter
with pork steak, 2 kinds of sausages, burger (patty), meatballs, chicken fillet,
skewered pork, skewered chicken. Served with french fries and BBQ sauce dip.

Γλυκά – Desserts
Σουφλέ σοκολάτας............................................................................................................................... 5,50
Chocolate souffle.
Τσίζκεικ.......................................................................................................................................................... 5,50
Cheesecake.
Κορμός σοκολάτας.............................................................................................................................. 5,50
Chocolate mosaic.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας πριν την παραγγελία
για τυχόν διατροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία που έχετε.
Please inform us before your order
for any existing food allergies & food intolerance.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α. και οι νόμιμοι φόροι (Δημοτικός φόρος κλπ)
Όπου αστερίσκος* παραπέμπει σε κατεψυγμένο προϊόν.
Στις σαλάτες και τα μαγειρευτά χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Γκιέργκη Μάρκο
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Σερβίρονται και με παγωτό.............................................................................................................. 2,00
Also served with ice cream.

