RESTAURANT & BAR
Ελληνική & Διεθνής κουζίνα
Greek & International cuisine

Ορεκτικά - Appetizers
Μπρουσκέτα με φρέσκια ντομάτα και ελαιόλαδο
Bruschetta with fresh tomato and olive oil

€5.00

Σαγανάκι φέτα πανέ με σουσάμι
Fried feta cheese with sesame

€7.00

Τραγανά τυροπιτάκια με γέμιση από φέτα και δυόσμο με dip ελιάς
Crispy cheese rolls filled with feta cheese and mint with olive dip

€8.00

Ψητά λαχανικά με flakes Παρμεζάνας
Grilled vegetables with flakes of Parmesan cheese

€9.00

Καλαμαράκι τηγανιτό με μαγιονέζα αρωματισμένη με ελαιόλαδο
και λεμόνι
Fried calamari served with mayonnaise flavored with olive oil
and lemon dip *

€11.00

Σούπες - Soups
Σούπα λαχανικών
Vegetable soup

€9.00

Σαλάτες - Salads
Πράσινη σαλάτα με κρουτόν και βινεγκρέτ βαλσάμικο
Green salad with croutons and balsamic vinaigrette

€9.00

Δροσερή αγγουροσαλάτα σε τραγανά φύλλα με ελαφρύ ντρέσινγκ τζατζίκι €9.00
Fresh cucumber salad in crispy leaves with light tzatziki dressing
Ελληνική σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμύδι, φέτα, ελιές,
κάπαρη, ρίγανη και παρθένο ελαιόλαδο
Greek salad with tomato, cucumber, peppers, onion, feta, olives,
capers, oregano and extra virgin olive oil

€10.00

Σήζαρ με φρέσκα φύλλα μαρουλιού, κοτόπουλο, παρμεζάνα,
€12.00
κρουτόν και κλασσικό ντρέσινγκ
Caesar with fresh leaf lettuce, chicken, parmesan, croutons and classic dressing

Club Sandwiches & Burgers
Τοστ με τυρί, ζαμπόν και τσιπς από πατάτα
Toast with grilled cheese, ham and potato chips

€6.00

Σάντουιτς με γαλοπούλα, μαρούλι, ντομάτα και τσιπς από πατάτα
Sandwich with turkey, lettuce, tomato and potato chips

€8.00

Club σάντουιτς με τηγανιτές πατάτες
Club sandwich with fried potatoes*

€12.00

Classic burger με τυρί, μπέικον ή αυγό με τηγανιτές πατάτες
Classic burger with cheese, bacon or fried egg with fried potatoes*

€15.00

Ζυμαρικά - Pasta - Risotto
Σπαγγέτι Αραμπιάτα με πικάντικη σάλτσα ντομάτας
Spaghetti Arrabiata with spicy tomato sauce

€10.00

Μακαρόνια βίδες με σάλτσα ντομάτας, μαύρες ελιές και κάπαρη
Mediterranean Fusilli pasta with tomato sauce, black olives and caper

€11.00

Σπαγγέτι Μπολονέζ με σάλτσα από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά
Spaghetti Bolognese with fresh beef meat sauce

€14.00

Ριζόττο Παρμεζάνας
Risotto with Parmezan cheese

€12.00

Πίτσα - Pizza*
Πίτσα Μαργαρίτα με ντομάτα, Μοτσαρέλα και βασιλικό σε λεπτή ζύμη
Pizza Margherita with tomato, Mozzarella cheese and mix of herbs
on thin crust

€9.00

Πίτσα Σαλάμι με ντομάτα, σαλάμι και Μοτσαρέλα σε λεπτή ζύμη
Pizza Salame with tomato, salame and Mozzarella cheese on thin crust

€10.00

Πίτσα Τέσσερα Τυρία με Μοτσαρέλα, Ένταμ, Έμενταλ και Ροκφόρ
€10.00
Pizza Quattro Formaggi with Mozzarella, Edam, Emmental and Roquefort

Κυρίως Πιάτα - Main Courses
Σουβλάκι κοτόπουλο στη σχάρα με ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα,
σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες
Grilled chicken skewers with tomato, onion, pita bread, served
with fried potatoes*

€14.00

Κοτόπουλο στήθος σχάρας με σάλτσα μπάρμπεκιου και ρύζι
Grilled chicken breast with BBQ sauce and rice

€17.00

Μοσχαρίσια μπιφτέκια σχάρας από φρέσκο κιμά με πουρέ πατάτας
Grilled beef burgers from fresh minced meat with mashed potatoes

€16.00

Σουβλάκι χοιρινό στη σχάρα με κρεμμύδι, ντομάτα, πίτα, τζατζίκι,
σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες
Grilled pork skewers with onion, tomato, pita bread, tzatziki sauce,
served with fried potatoes*

€14.00

Σολομός σχάρας με σάλτσα εσπεριδοειδών και λαχανικά
ατμού ή σχάρας
Grilled salmon fillet with citrus fruit sauce and steamed or
grilled vegetables*

€23.00

Φιλέτο μόσχου με τηγανιτές πατάτες και λαχανικά σχάρας
Beef fillet with fried potatoes and grilled vegetables

€25.00

Τυριά – Cheeses
Πιατέλα τυριών και αλλαντικών
Platter of cheese and cold cuts

€12.00

Επιδόρπια - Desserts
Μους Σοκολάτας
Chocolate Mousse

€6.00

Τσιζκέικ με φρούτα
Fruit cheesecake

€6.00

Μπράουνις σοκολάτας με παγωτό
Chocolate brownies with ice cream

€8.00

Φρούτα εποχής
Fresh fruit

€9.00

Παγωτά ή σορμπέ (2 μπάλες)
Ice cream or sorbet (2 scoops)

€7.00

Μία μπάλα / One scoop

€3.50

* Κατεψυγμένο - Frozen
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και δημοτικούς φόρους
All prices include VAT and city tax
Η επιχείρηση διαθέτει δελτία για την καταγραφή παραπόνων
The establishment offers printed forms for the registration of complaints
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο
Consumers have no obligation to pay unless they receive legal receipt
Υπεύθυνος αγορανομίας : κ. Κώστας Σπανός

Champagne - Αφρώδεις Οίνοι
Asti Martini Sparkling Wine 200 ml

€15.00

Moet & Chandon Brut Imperial 375 ml

€40.00

Moet & Chandon Brut Imperial 750 ml

€95.00

Λευκά Κρασιά - White Wines
Αθήρι Τσάνταλη
Athiri Tsantali

Tοπικός Μακεδονικός.
Macedonian wine.

€21.00

Αβαντίς Λευκός Sauvignon Blanc – Ασύρτικο
Avantis White
Sauvignon Blanc – Asyrtiko

€23.00

Chardonnay Παπαϊωάννου Κορινθιακός οίνος.
Chardonnay Papaioannou Corinthian wine.

€25.00

Αμέθυστος Κ. Λαζαρίδη Tοπικός Μακεδονικός.
Sauvignon Blanc - Semillon - Ασύρτικο
Amethistos K. Lazaridis
Sauvignon Blanc – Semillon – Asyrtiko

€29.00

Chateau Julia Semillon Κ. Λαζαρίδη
Sauvignon Blanc – Semillon – Ασύρτικο
Chateau Julia Semillon K. Lasaridis
Sauvignon Blanc – Semillon – Asyrtiko

€32.00

Chardonnay Κτήμα Χατζημιχάλη
Τοπικός
κοιλάδας Αταλάντης. Ποικιλία Chardonnay
Domain Chardonnay Hatzimichalis
Regional
wine Atalanti valley. Variety Chardonnay

€36.00

Ερυθρά Κρασιά - Red Wines
Αγιωργίτικο Τσάνταλη Νεμέα. Αγιωργίτικο
Agiorgitiko Tsantali Nemea. Variety Agiorgitiko

€23.00

Τσάνταλη Κανένας Syrah – Μαυρούδι
Tsantali Kanenas Syrah – Mavroudi

€27.00

Κτήμα Παπαϊωάννου Νεμέα. Αγιωργίτικο
Estate Papaioannou Nemea. Variety Agiorgitiko

€28.00

Κατόγι Αβέρωφ
Tοπικός Μετσόβου.
Cabernet Sauvignon - Αγιωργίτικο
Chardonnay Katogi Averof Wine of Metsovo.
Cabernet Sauvignon - Agiorgitiko

€29.00

Grand Reserve Μπουτάρη Νάουσα. Ξινόμαυρο
Grand Reserve Boutari Naoussa. Xinomavro

€31.00

Κτήμα Βίβλια Χώρα
Ktima Vivlia Chora Merlot – Cabernet Sauvignon

€36.00

Ροζέ Κρασιά - Rose Wines
Δρυόπη Ροζέ
Driopi Rose

Αγιωργίτικο
Agiorgitiko

€26.00

Ποτήρι Κρασί - Wine by Glass
Ποτήρι Κόκκινο ή Λευκό Κρασί
Glass or Red or White Wine

€6.00

Αναψυκτικά - Beverages
Μεταλλικό Νερό 1lt - Mineral Water 1lt

€4.00

Ανθρακούχο Νερό 1lt - Sparkling Water 1lt

€4.00

Perrier 330 ml

€5.00

Αναψυκτικά - Soft Beverages

€5.00

Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι – Fresh Orange Juice

€7.00

Φρέσκος Χυμός Ανάμικτος – Fresh Mixed Juice
Με φρούτα εποχής
With seasonal fruit

€7.00

Μπύρες - Beers
Heineken

€6.00

Amstel

€6.00

Mythos

€6.00

Fix

€6.00

Fix Dark

€7.00

Kaiser

€8.00

Corona

€8.00

Αλκοολούχα Ποτά - Spirits
Ποτά - Regular Drinks

€10.00

Ποτό Σπέσιαλ - Special Drinks

€12.00

Αλκοολούχα Φιάλη - Bottle Spirit
Φιάλη Απλή - Regular Bottle (Full Service)

€90.00

Φιάλη Σπέσιαλ - Special Bottle (Full Service)

€110.00

* Κατεψυγμένο – Frozen
Επιπλέον χρέωση υπηρεσίας δωματίου 20%
Extra room service charge 20%
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και δημοτικούς φόρους
All prices include VAT and city tax

