
Ορεκτικά 

Μπουγιουρντί €4,60 

Φλογέρες €4,40 

Τυροκαυτερή €3,80 

Τζατζίκι €3,30 

Σκορδαλιά €3,30 

Φέτα €3,20 

Πατάτες τηγανητές €2,80 

Πατάτες με τυρί & μπέικον €3,60 

Πατάτες Μ.Φ.Β. €3,80 

Σαγανάκι €4,30 

Σαγανάκι σε πήλινο (μπέικον - τυρί) €5,60 

Πατάτα - Τυριά - Μπέικον (σε πήλινο) €5,90 

Πιπεριές (τηγ.) €3,50 

Πατατόφλουδα με σως φλούδας €3,30 

Ποικιλία τυριών μικρή €3,50 

Ποικιλία τυριών μεγάλη €7,00 

Της Ώρας 

Τηγανιά χοιρινή €7,30 

Τηγανιά κοτόπουλο €7,30 

Μπριζολάκια χοιρινά €7,30 

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο σχάρας €7,90 (+τυρί 8,10) 

Μπιφτέκι κοτόπουλο σχάρας €7,90 (+τυρί 8,10) 

Συκωτάκια - γλυκάδια €6,90 

Συκώτι μόσχου γάλακτος €7,50 

Χοιρινή μπριζόλα γίγας €12,40  

Κεφτεδάκια €5,90 

Κεφτεδάκια με σάλτσα €6,30 

Κεφτεδάκια με τυρί €7,20 

Φιλέτο κοτόπουλο μπούτι €7,30 

Φιλέτο κοτόπουλο ala crem €7,50 

Σνίτσελ κοτόπουλο €6,90 

Σνίτσελ χοιρινό €6,90 

Μάγισσες φέρτε βότανα (σύγκλινο, αυγό, πιπεριά, ντομάτα, κρεμμύδι, λουκάνικο) €7,50 

Φιλέτο κοτόπουλο σάλτσα μουστάρδας €7,30 

Καλαμάκι κοτόπουλο χειρ. (μερίδα) €6,90 

Καλαμάκι χοιρινό χειρ. (μερίδα) €6,90 

Λουκάνικο χειροποίητο (απλό / καυτερό) €5,90 

Σπαλομπριζόλα χοιρινή €7,90 

Μπριζόλα μοσχάρι €9,90 

Μπριζόλα γάλακτος μοσχαρίσια €14,90 

Παϊδάκια αρνίσια κιλό €28,00 

Παϊδάκια μισό κιλό €15,00 

Κοτόπουλο Παϊδάκια κιλό €14,90 



Κοτόπουλο Παϊδάκια μισό κιλό €7,90 

(Συνοδεύονται με ρύζι, μακαρόνια, πατάτα) 

Κεμπάπ μερίδα €7,50 

Ποικιλίες 

Μικρή κρεατικών €15,00 

Μεγάλη κρεατικών €25,00 

Μικρή ψαρικών €20,00 

Μεγάλη ψαρικών €38,00 

Σαλάτες 

Χωριάτικη €6,20 

Αγγουροντομάτα €3,90 

Λάχανο καρότο €3,90 

Μάγισσες Φέρτε Βότανα €5,90 

Μαρούλι €3,90 

Πατατοσαλάτα €3,90 

Παντζάρια €3,90 

Σαλάτα με ΧαρουποΠΑΞΙΜΑΔΙΑ €5,70 

Τονοσαλάτα €6,80 

Τονοσαλάτα με πέννες €7,30 

Ceasars με μπέικον €5,40 

 

Θαλασσινά 

Γαύρος τηγανητός €5,80 

Θράψαλα τηγ. €6,90 

Καλαμαράκια τηγ. €7,70 

Χταπόδι ξυδάτο €8,90 

Σαρδέλα ψητή €5,80 

Μπακαλιάρος (σκορδαλιά ή πατάτες) €7,50 

Γαρίδα σαγανάκι €9,90 

Γαριδάκι τηγάνι €6,80 

Γαρίδα σχάρας €10,90 

Ψαροκροκέτες €5,90 

Μακαρονοσαλάτες 

Ζυμαρικών Farfalle σπανάκι (σαλάτα με κοτόπουλο φιλέτο μπουκιές, κρουτόν, γαλοπούλα, 

τυρί, σπανάκι και σως δροσερή) €6,90 

Ζυμαρικών Farfalle πανδαισία λαχανικών (σαλάτα με κοτόπουλο φιλέτο μπουκιές, κρουτόν, 

καλαμπόκι, σως δροσερή και πανδαισία λαχανικών) €5,90 

Πιάτα Διαίτης 

Σαλάτα Ταμπουλέ (πληγούρι, ντομάτα, αγγούρι σε κύβους, μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι, 

δυόσμο & κρουτόν) €4,50 



 

Ταμπουλέ κοτόπουλο μερίδα (μαρούλι, ρόκα, ξερό κρεμμύδι, κόκκινη πιπεριά & μαϊντανό) 

€6,60 

Ταμπουλέ τόνος μερίδα (μαρούλι, λόλα, αγγούρι, πράσινο κρεμμύδι, μαϊντανό & πράσινη 

πιπεριά) €6,30 

Ταμπουλέ γαλοπούλα μερίδα (μαρούλι, λόλα, ρόκα, μαϊντανό, χαρούπι & κίτρινη πιπεριά) 

€6,40 

Ζυμαρικά 

Σπαγγέτι (με κόκκινη σάλτσα) €4,50 

Σπαγγέτι (με κιμά) €5,50 

Πέννες (κοτόπουλο & μανιτάρια) €6,60 

Πέννες primavera (με σάλτσα νάπολι, ντομάτα, κρεμμύδι, κόκκινη πιπεριά, πράσινη πιπεριά 

& μανιτάρια) €5,70 

Καρμπονάρα €6,00 

Αραμπιάτα €4,80 

Γλυκά 

Προφιτερόλ σοκολάτα (σε μπολάκι ή γυάλινο βαζάκι) €2,90 

Εκμέκ (σε γυάλινο βαζάκι) €2,90 

Πάστα ινδοκάρυδο €2,90 

Bueno (σε μπολάκι) €2,90 

Πορτοκαλόπιτα €2,60 

Cookies & Cream (σε γυάλινο βαζάκι) €2,90 

Πάστα Black Forest €2,90 

Cheesecake (σε γυάλινο βαζάκι) €2,90 

Πάστα μους σοκολάτας €2,90 

Καρυδόπιτα €2,60 

Σοκολατόπιτα €2,60 

Κουβέρ 0,50 


