


The Story of Minnie the Moocher

There are few songs that have transcended both generations and genres in the way 
that “Minnie The Moocher” haw over the decades, and it stands as one of the few 
songs, that :everyone” knows, and with the mere mention of the name, the unfor-
gettable musical hook comes instanly to mind. Originally performed by Cab Callo-
way’s band, the song sold over 1 million copies, and it was written during prohibi-
tion era in America (1931). It highlights the brilliance of Calloway’s  sound which 
perfectly represents the early hybrid of big band, swing, and jazz, and it carries 
with it a certain mood that has never gone out of style.

Η Ιστορία του Τραγουδιού 
”Minnie η Τρακαδόρισσα”

Πολύ λίγα τραγούδια έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και ειδικά με τον τρόπο 
με τον οποίο το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει κάνει στην πάροδο των 
δεκατιών μέχρι σήμερα, που “όλοι” λίγο πολύ το γνωρίζουν και αναπολούν τον 
αξέχαστο ρυθμό του στο άκουσμα και μόνο του τίτλου του. Ερμηνευόμενο 
αρχικά από την μπάντα του Κάμπ Κάλογουεη, το τραγούδι που πούλησε πάνω 
από 1 εκ. αντίτυπα, γράφτηκε την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική 
(1931) και ενώ αναδεικνύει την μουσική ιδιοφυία του τραγουδιστή, 
ταυτόχρονα γίνεται προπομπός για το ορχηστρικό, σουίνκ και τζαζ ρυθμό που 
θα κατακλύσει τα μουσικά ρεύματα διεθνώς και θα είναι πάντα επί καιρος.
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Hey folks here's the story 'bout Minnie the Moocher
She was a red-hot hoocie coocher
She was the roughest toughest rail

But Minnie had a heart as big as a whale

Hidehidehidehi (Hidehidehidehi)
Hodehodehodeho (Hodehodehodeho)
Hedehedehedehe (Hedehedehedehe)
Hidehidehideho (Hidehidehideho)

She messed around with a bloke named Smokie
She loved him though he was cokey

He took her down to Chinatown
And showed her how to kick the gong around

She had a dream about the king of Sweden
He gave her things that she was needin'

He gave her a home built of gold and steel
A diamond car with platinum wheels

A hidehidehidehidehidehidehi
(Hidehidehidehidehidehidehi)

Hodehodehodehodehodehodeho
(Hodehodehodehodehodehodeho)

... (...)

He gave her his townhouse and his racing horses
Each meal she ate was a dozen courses

Had a million dollars worth of nickels and dimes
She sat around and counted them all a million times

Poor Min, poor Min, poor Minnie
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*Olive Oil Fried Eggs.............6e
Αυγά βιολογικής γεωργίας με τηγανιτές πατάτες 

Organic eggs with French Fries
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*Omelette / Ομελέτα.............7e

*Beef Ciabatta.............9e
Ζεστές φέτες μοσχαριού, μοτσαρέλα, τομάτα, φύλλα ρόκας, λάδι τρούφας 

Hot Roast beef slices, mozzarella, tomato, rocket leaves & truffle oil

*Salmone Ciabatta............10e 
Kαπνιστός σολομός, σως γιαουρτιού, wasabi, ρόκα και λεμόνι 

Smoked salmon, yogurt sauce, wasabi, with rocket & lemon

*Σερβίρεται μέχρι τις 18:00/Served until 18:00

*Brioche / 2 pieces.............5e
Brioche με τομάτα, μοτσαρέλα & βασιλικό 

Brioche with tomato, mozzarella & basil

Fresh Orange Juice.............4e
Φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

Pineapple/ Green apple/ Ginger.............5e
Ανανάς / Πράσινο μήλο / Τζίντζερ

Banana/ Orange/ Mango.............5e
Μπανάνα / Πορτοκάλι / Μάνγκο Fr
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Foccacia Bread Basket.............7e
Mortadella Bologna & φύλλα πικάντικου τυριού Pecorino

Mortadella Bologna & leaves of spicy Pecorino cheese
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la
ds Quinoa Salad.............12e

Spinach & co Salad.............14e
Σπανάκι, ρόκα, σταφίδες, φιλετάκια μοσχαριού, γλυκόξινο αχλάδι, 

μανούρι, λιαστή τομάτα & dressing balsamico - ginger
Spinach, rocket, dried grapes, beef fillet, sweet and sour pear, 
cream cheese, dried tomato and balsamic – ginger dressing

Mango Caesar.............12e
Πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν και μάνγκο ντρέσινγκ

Chicken field greens salad with parmesan, croutons and mango dressing

Λευκή και κόκκινη κινόα με καρπάτσιο από φρέσκο λαβράκι μαριναρισμένο 
με λεμονοθύμαρο 

White and red quinoa with fresh sea bass carpaccio marinated with lemongrass
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Crostoni Fungi............7e
Μπρουσκέτα με φρέσκα μανιτάρια και παρμεζάνα

Crostoni with fresh mushrooms and parmezan

Potato Chips.............7e
Τραγανά chips πατάτας με σάλτσα γιαουρτιού & bbq 

Crunchy potato chips with yoghurt & bbq sauce

Smoked Salmon Sashimi Caesar Salad.........14e
Καρδιές μαρουλιού, φιλέτο καπνιστού σολομού, μπρικ, pepperoncino & Caesar dressing 

Hearts of lettuce, smoked salmon fillet, brie cheese, pepperoncino & Caesar dressing

Crostoni con Melanzane............8e
Τραγανή bruschetta με σάλτσα τομάτας, μελιτζάνα & κατσικίσιο τυρί

Crunchy bruschetta with tomato sauce, eggplant & goat cheese



Spicy Burritos.............12e
Φιλέτο μόσχου 100 γρ., τυρί, αβοκάντο και καυτερή σώς

Beef Fillet 100 g., cheese, avocado and spicy sauce

Mini Burgers. / 2 pieces...........12e
Με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά & τσένταρ (2 τμχ)

Burger with homemade fresh beef & mild cheddar (2 pcs)
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Salmon & Wakame salad wrap / 6 pieces............12e
Ζεστό wrap με φιλέτο σολομού, σαλάτα Wakame, αβοκάντο & μαγιονέζα wasabi 

Hot wrap with salmon fillet, Wakame salad, avocado & mayonnaise wasabi

Smoked Chicken Skewers / 2 pieces............12e
Μαριναρισμένα σουβλάκια κοτόπουλου με καπνιστή σάλτσα πιπεριάς & τομάτας

Chicken marinated steaks with smoked pepper sauce & tomato

Beef Anticucho / 2 pieces............12e
Mini σουβλάκι από αμερικάνικο φιλέτο & σάλτσα πικάντικης πιπεριάς 

Mini American fillet steak with spicy pepper sauce

Minnie Crab Bao Bun............14e
Ζεστά Bao Bun, τηγανιτό καβούρι & jalapeño dressing 

Hot Bao Bun, fried crab & jalapeno dressing

Boyceviche............16e
Φιλέτο σολομού, μάνγκο & chips καρύδας. Σερβίρεται μέσα σε κελύφη στρειδιών 

Salmon fillet, mango & coconut chips. Served in oyster cells

Shanghai Rolls /  5  pieces............8e
Τραγανό φύλλο γουόν τον με γέμιση από καβούρι, χοιρινό κιμά και γλυκιά τσίλι σως 

Rolls with crab, pork and sweet chili sauce
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Cheese Platter.............10e
Σαν Μιχάλη, παλαιωμένη γραβιέρα Νάξου, κατσικίσιο τυρί, μοτσαρέλα, πικάντικη 

μαρμελάδα πιπεριάς
San Michali cheese, Naxos smoked cheese, goat cheese, mozzarella, spicy pepper jam

Cold Meat Platter.............10e
Προσούτο, πιπεράτη καπνιστή μπριζόλα Δράμας, παστράμι, σαλάμι Μιλάνο, μαρμελάδα σύκο 

Prosciutto, pepper smoked steak, Pastrami, Milan Salami, fig jam

Cold Meat and Cheese Platter.............20e
Σαν Μιχάλη, παλαιωμένη γραβιέρα Νάξου, κατσικίσιο τυρί, μοτσαρέλα,

πικάντικη μαρμελάδα πιπεριάς
Προσούτο, πιπεράτη καπνιστή μπριζόλα Δράμας, παστράμι, σαλάμι Μιλάνο, μαρμελάδα σύκο 

San Michali cheese, Naxos smoked cheese, goat cheese, mozzarella, spicy pepper jam 
Prosciutto, pepper smoked steak, Pastrami, Milan Salami, fig jam 
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Penne al Polo............14e
Πέννες με σάλτσα μανιταριών porcini, κοτόπουλο και νιφάδες παρμεζάνας 

Penne with porcini mushroom sause, chicken and parmesan flakes 

Rib Eye.............38e

Langoustine Orzo Pasta.............19e
Κριθαρότο καραβίδας με καραμελωμένα ντοματίνια 

Crayfish orzo barley with caramelized cherry tomatoes

Seabass fillet.............17e
Φιλέτο λαβράκι με λιγκουίνι κολοκυθιού και σάλτσα κόκκινου κρασιού 

Seabass Fillet, with pumpkin linguine and red wine sauce

Πουρέ γλυκοπατάτας, κάστανα, λαχανικά σχάρας & Béarnaise sauce 
Sweet potato puree, chestnuts, grilled vegetables & Béarnaise sauce

Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε Ελαιόλαδο - Τηγανίζουμε σε Ηλιέλαιο. *Σήμανση κατεψυγμένου προιόντος. 
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Λεουτσάκος. 

For our food we use Olive Oil - We fry in Sunflower. *Marking of frozen product. Responsible for the law: Georgios Leoutsakos

Salmon Fillet.............19e
Φιλέτο σολομού με βραστά λαχανικά και λαδολέμονο βασιλικού 
Salmon fillet with boiled vegetables and basil oil & lemon sauce



Prosciutto / Προσούτο. ............11e
Προσούτο, ρόκα, φρέσκια μοτσαρέλα,  παρμεζάνα 
Prosciutto, rocket, fresh mozzarella & parmesan

Bianca............11e
Ανθότυρο, κατσικίσιο τυρί, φρέσκια μοτσαρέλα, λάδι τρούφας 

Ricotta cheese, goat cheese, fresh mozzarella & truffle oil

Margarita / Μαργαρίτα............8e
Σάλτσα τομάτας,  φρέσκια μοτσαρέλα,  φύλλα βασιλικού 

Tomato sauce, fresh mozzarella & basil leaves

Tiramisu........8e
Τιραμισού με λικέρ Amaretto & Sambuca 

Tiramisu with Amaretto liqueur & Sambuca

Abbraccio di Venere........10e
Κρέμα τυριού mascarpone με κρασί marsala, σοκολάτα & 

φράουλες μαριναρισμένες με balsamico
Mascarpone cream cheese with Marsala wine, chocolate 

& marinated strawberries with balsamic

Magic Muffin.....10e
Souffle σοκολάτας πορτοκαλιού με παγωτό πικρής κουβερτούρας  

Chocolate orange soufflé with couverture bitter ice cream
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