
 
ΟΡΕΚΤΙΚΑ – STARTERS 

 
Fresh Chips  

Spiced fresh chips with a choise of tzatziki or crumbled feta! 
Φρέσκες πατάτες τηγανητές με τζατζίκι η θρυμματισμένη φέτα   4,90€ 

 
TZATZIKI  

Home made tzatiki  & pita bread 
Σπιτική συνταγή τζατζίκι & πίτα   4,50€ 

 
Porky Bun  

charcoaled slow cooked pork belly, tzatziki, tomatoes, onion, mint, parsley 
Κυπριακή πίτα με χοιρινό, τζατζίκι, ντομάτες, κρεμμύδι, μέντα ,μαϊντανό 5,50€ 

 
Crispy Chicken Bao Bun  

 Crispy chicken, pickle cucumber, coleslaw, mayonnaise, hoisin & sriracha 
Τραγανό κοτόπουλο, αγγούρι τουρσί, λαχανοσαλάτα, μαγιονέζα, hoisin & sriracha 
           6,90€ 

 
 FRIED ZUCHINI   

Fried Zuchini and eggplants with yogurt sauce and coriander 
Κολοκύθια & μελιτζάνες τηγανητά με σάλτσα γιαούρτι και κολιανδρο 

         6,90€ 
 

Beef meatballs   

Meatballs made of fresh minced beef, flavored with Greek herbs accompanied by 
fresh tomato sauce & pita bread 

Κεφτεδακια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, αρωματισμένα με μυρωδικά συνοδευμένα 
με σάλτσα φρέσκια ντομάτας & πιττάκια      7,90€ 

Aubergine  

Eggplant rolls with feta cheese mouse, tomato mint and marmalade  7,90€ 
Ρολακια μελιτζάνας με μους φέτας, μέντα και μαρμελάδα ντομάτα  

 
PRAWN SAGANAKI 
Prawn, tomato, feta, ouzo   9,90€ 

Γαριδες σαγανακι σπιτική συνταγή  



 
 
 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ-SHARING SANDWICH 
PIZZA MARGHERITA        8,90€ 
Pizza with fresh tomato sauce and mozzarella cheese  
Πίτσα με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και τυρί μοτσαρελλα 

PORK TACOS 
Tortilla with pork, cheese cedar, vegetables, avocado sauce & pico de gallo           6,90€  
Tortilla με χοιρινή παντσετα, τυρί cedar, λαχανικά, αβοκάντο & σάλτσα pico de gallo 

CLUB SANSWICH 
Toast bread, chicken, turkey, mayonnaise, tomato, bacon, lettuce, fried potato  7,90€ 
Φρυγανισμένο ψωμί, κοτόπουλο, γαλόπουλα, μαγιονέζα, μπέικον, μαρούλι & πατάτες 
τηγανητές 

BURGER 

Βread, beef, mayonnaise, tomato, bacon, lettuce, caramelized onions &  fried potato            10,90€ 
Μπιφτέκι, ψωμί μπερκερ, ντομάτα, μαγιονέζα, μπέικον, μαρούλι & πατάτες τηγανητές 

ΣΑΛΑΤΕΣ - SALADS 

Η «ΔΙΚΗ ΜΑΣ» ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 

Tomatoes, peppers, onion, cucumber, feta cheese, olives, capers & barley Rusk bread 
Με ντομάτα, πιπεριές ,κρεμμύδι, αγγούρι, φέτα, ελιές, καπαρη & ντάκο    6,90€  
 
ΚΑΙΣΑΡΑ 
Lettuce, baby spinach, grilled chicken breast, bacon, crouton & parmesan  
Μαρούλι, σπανάκι, ψητό στήθος κοτόπουλο τραγανά κρουτόν, μπέικον & παρμεζάνας 8,50€ 

ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΣΑΛΑΤΙΚΑ 

Cherry tomatoes, baby rocket, baby spinach, lettuce, prosciutto & balsamic vinegar 
Ντοματίνια, ρόκα, σπανάκι, μαρούλι, προσουτο και dressing από μαύρο βαλσάμικο  8,20€  

PRAWN GREEN BOWL 

Prawn, quinoa, mixed greens, avocado, roasted almonds, mint, marinated cherry tomatoes & dressing 
Γαρίδες, κινοα, ανάμεικτα πράσινα λαχανικά, αβοκάντο, καβουρδισμένα αμύγδαλα, μέντα, 
μαριναρισμένα ντοματινια & drsesing        9,90€ 



 

 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - PASTA 

RISOTTO GEMISTA         9,90€ 
Greek style risotto, tomatoes, peppers, cherry tomatoes, onions, garlic, pine nuts, raisin, mint  & pan-
fried feta cheese 
Ριζότο με ντοματινια, πιπεριές, κρεμμύδι, σκόρδο, αμύγδαλο, σταφίδες, δυόσμο & τηγανιτή φέτα με 
σουσάμι     

SPAGHETTI CARBONARA 

Spaghetti with bacon, egg, parmesan & crispy bacon 
Με μπέικον, αυγό, παρμεζάνα & τραγανό μπέικον      9,90€ 
 
ΦΡΕΣΚΕΣ ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ                   11,90€ 
Handmade tagliatelle with chicken, mushrooms, garlic, cream, fresh basil, parmesan & white wine 
Χειροποίητες ταγιατελες με κοτόπουλο, μανιτάρια, σκόρδο, κρέμα, φρέσκο βασιλικό, παρμεζάνα & 
λευκό κρασί 

TORTELLONI PROSCIUTTO 

Handmade tortelloni stuffed with prosciutto & cheese in tomato, garlic cream sauce 
Χειροποίητα τορτελινια γεμιστά με προσουτο & τυρί, σε σάλτσα ντομάτας με κρέμα και σκόρδου 
                     12,90€ 

PRAWN LINGUINI 

Linguini with prawn, onions, garlic, cherry tomatoes, parsley  
Λιγκουινι με γαρίδες, κρεμμύδι, σκόρδο, ντοματινια & μαϊντανό     
                     12,90€ 
 

TAGLIATELLE GLUTEN FREE 

Handmade Tagliatelle gluten free with fresh vegetables  
Χειροποίητες ταγιατελες χωρίς γλουτενη με φρέσκια λαχανικά                 9,50€ 
 

 
 



 
 
 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ – MAIN COURSE 

METSOVONE CHICKEN 

Chicken filet with metsovone cheese, aubergine, tomato sauce, cream & basmati rice 
Φιλέτο κοτόπουλο, μετσοβενε ,μελιτζάνα, σάλτσα ντομάτας,  κρέμα & αρωματικό ρύζι  basmati                  
                  10,90€  
 
LAMB SHANK 
Slow-cooked lamb shank with eggplant puree and tomato sauce 
Αρνίσιο κότσι αργομαγειρεμενο σε σάλτσα ντομάτας με πουρέ μελιτζάνας                        11,90€ 

PORK CHOP                          
Pork chop in rosemary with cherry tomatoes, baby potatoes & chimichurrri sauce      
Χοίρινη μπριζόλα με δεντρολίβανο, ντοματιά, baby πατάτες & chimichurrri σάλτσα           10,90€ 

 BEEF LIVER               

Beef liver cooked in mavrodaphne wine with parsnip puree & caramelized onions                              
Συκώτι μοσχαρίσιο με σάλτσα μαυροδάφνης πούρε παστινακι & καραμελωμένα κρεμμύδια   10,90€ 

RIB EYE                        

Rib eye grilled with sweet potato pure & herb butter          

Rib eye σχάρας με πουρέ γλυκοπατάτας και αρωματικό βούτυρο                 19,50€       

CALAMARI  

Fried calamari with aioli sauce, lemon wedges & homemade fries 
Καλαμάρι σε κουρκούτι με αίολη καυτερή, φέτες λεμονιού & φρέσκες τηγανητές πατάτες       9,90€ 

SAUTED SEA BASS  WITH LEEK RISOTTO  

Sautéed sea bass with leek risotto & fish veloute 
Σωτε λαβράκι με ριζότο πράσου & βελουτέ ψαριού                       13,90€ 

SALMON FILET PESTO VEGETABLES  

Grilled salmon  accompanied with grilled vegetables & homemade pesto 
Σολομός ψημένος στο γκριλ με ψημένα λαχανικά & σπιτικό πεστο                     14,90€ 



 
 

 
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ– DESSERT 

TRIGONO THASALONIKIS 

Trigono is a Greek dessert of phylo, custard cream & sweet syrup      6,90€ 
Σπιτικά τρίγωνα Θεσσαλονίκης             
 
LEMON PIE 
Homemade lemon pie top with meringue          
Σπιτική τάρτα λεμονιού με μαρέγκα        6,90€ 
      
 
BROWNIES 
Homemade brownies  with vanilla ice cream  & chocolate sauce       
Σπιτικό brownies με παγωτό βανίλια & σοκολάτα σάλτσα      5,90€ 
 
Ask for our ice cream & sorbet in various flavors ( two scoops)       
Ρωτήστε για τα παγωτά & τα sorbet μας σε διάφορες γεύσεις    6,90€ 
                
Desert of the day      
Γλυκό ημέρας 
 
 


