
Το πρωινό μας 

ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΔΑ, 3 αυγά χτυπητά με τυρί τριμμένο.       4.50 

ΚΑΓΙΑΝΑΣ, 3 αυγά χτυπητά με κόκκινη σάλτσα και χοιρινό παστό.      5.50 

ΤΗΓΑΝΙΤΑ ΑΥΓΑ, 3 τηγανητά αυγά μάτια.        4.00 

ΟΜΕΛΕΤΑ ΣΚΕΤΗ, ομελέτα με 3 αυγά.         4.00 

+ ΕΞΤΡΑ ΥΛΙΚΑ            0,50 

ΤΟΣΤ, ζαμπόν / γαλοπούλα τυρί.         3.50 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΟΣΤ, 2 γλυκιές αυγοφέτες τηγανητές.       5.00 

 

Brunch 

ΑΒΟΤΟΣΤ, ανοιχτό σάντουιτς με αβοκάντο και τηγανητό αυγό.      6.00 

ΑΣΠΡΗ ΜΠΑΓΚΕΤΑ, με ψητό κοτόπουλο και κόλσλοου (λάχανο, καρότο).    5.00 

ΜΑΥΡΗ ΜΠΑΓΚΕΤΑ, με πάστα ελιάς, φέτα και ντομάτα.       5.00 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ, με πέστο βασιλικού και ψητά λαχανικά.       5.50 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ , με τόνο και αγγούρι.         6.00 

 

Club Sandwich / Burger  

BACON CLUB, με ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, τυρί, μαγιονέζα.     6.50 

CHICKEN CLUB, με κοτόπουλο ψητό, ντομάτα, μαρούλι, τυρί, μαγιονέζα.    7.00 

CHEESEBURGER, με φρέσκο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, τυρί.   8.00 

 

Ορεκτικά / Πρώτα Πιάτα 

ΦΛΟΓΕΡΕΣ ΓΑΡΙΔΑΣ, χειροποίητες με φύλλο κρούστας, γαρίδες, καρότο και κολοκύθι.   6.00 

ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ, φέτα ψητή με ντομάτα, ρίγανη και καυτερή πιπεριά.     5.00 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ, ψητά μανιτάρια με βαλσάμικο ξύδι ή λάδι σκόρδου.    7.00 

ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, με σάλτσα βαλσάμικου και ξύσμα παρμεζάνας.     8.00 

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ, ρωτήστε τον σερβιτόρο για την σούπα ημέρας.  

Σαλάτες 

ΕΝΘΕΟΝ, με φρέσκα λαχανικά, κοτόπουλο ψητό, μπέικον και πέστο βασιλικού.    8.00 

ΦΡΕΣΚ 

Ο ΜΠΡΟΚΟΛΟ, με φουντούκι, τυρί φέτα, ντομάτα και λαδολέμονο.    8.00 

ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ, με φαρφάλες, τρίχρωμες πιπεριές και μαγιονέζα.     8.50  

ΚΙΝΟΑ, με ψητά λαχανικά και σάλτσα λαδολέμονο.        9.00  



ΡΟΚΑ ΣΠΑΝΑΚΙ, με λιαστή ντομάτα, κουκουνάρι, καραμελωμένο βαλσάμικο και παρμεζάνα.  8.50  

Παιδικό Μενού 

ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ζουμερές μπουκιές κοτόπουλο, με πουρέ πατάτας.    7.00  

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ, χειροποίητα αφράτα κεφτεδάκια με Λουΐζα και κόκκινη σάλτσα.  7.00 

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ, τραγανές μπουκιές μπακαλιάρου, τηγανισμένες με κουρκούτι.  7.50  

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, με κόκκινη σάλτσα ή με μοσχαρίσιο κιμά.       6.50   

 

Ζυμαρικά  

ΣΠΑΓΚΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, με μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα.   8.00 

ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ, με πέστο αρακά, κουκουνάρι και ντοματίνια.      9.00 

ΠΕΝΕΣ 4 ΤΥΡΙΑ, με γκούντα, ένταμ, παρμεζάνα και ροκφόρ.       9.00 

ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ, με κοτόπουλο, μανιτάρια, και κάρι.       10.00 

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ, με θαλασσινά και σάλτσα μπίσκ.        14.00 

ΡΙΖΟΤΟ, με φρέσκα μανιτάρια, παρμεζάνα και λάδι τρούφας.      11.00 

ΡΙΖΟΤΟ, με κοτόπουλο, αγκινάρες και φρέσκια μέντα.       11.00 

 

Πίτσα  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, γκούντα και μοτσαρέλα τυρί.    7.50 

ΓΥΡΟΣ, με ψητό γύρο, σάλτσα ντομάτας, γκούντα και μοτσαρέλα τυρί.     10.00 

ΧΑΒΑΗ (HAWAII), με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, ανανά και μοτσαρέλα.     10.00 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, με σάλτσα ντομάτας, θαλασσινά, μοτσαρέλα και ελαιόλαδο.    15.00  

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΠΛΗ           7.50  

ΕΞΤΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ           0.50 

ΕΞΤΡΑ ΤΥΡΙ            1.00 

 

Ποικιλίες           μικρή/μεγάλη 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ          18.00/25.00 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ          23.00/30.00 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ          15.00/20.00 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ          15.00/20.00 

 

 



 

Κυρίως Πιάτα 

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΨΗΤΟ, χειροποίητο μοσχαρίσιο μπιφτέκι με πατάτες τηγανητές.    11.00 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ, με σάλτσα λάιμ και πουρέ πατάτας.      9.00 

ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΙΝΙΑ, με σάλτσα βουτύρου και φασκόμηλο.      10.00 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕΞΙΚΑΝΑ, με πιπεριές, μανιτάρια και κάρι.      9.00 

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ, με σάλτσα από τρία ήδη πιπεριού.      9.00 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ, με σάλτσα ντεμιγκλάς (γλάσο κρέατος).     13.00 

 

 

Αγορανομικός υπεύθυνος – Χασάνη Ανδρέας 

    


