
ΣΟΥΠΑ & ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ |SOUP & SANDWICHES 

Σούπα με λαχανικά, ξινό τραχανά & πάπρικα
Soup with vegetables, traditional sour frumenty & paprika   8€ V 

Φρεσκοψημένo ψωμί με εξαιρετικό ελαιόλαδο Μεσσηνίας & ταραμοσαλάτα
Freshly baked breads with Extra Virgin Olive Oil from Messinia & Fish Roe   5€/ person

Κουλούρι Θεσσαλονίκης με πικάντικο σπετζοφάϊ, τραγανό κρεμμύδι & κρέμα γραβιέρας Τριπόλεως 
Thessaloniki Traditional Bagel with spicy “Spetzofai”, crispy onion & “Graviera” cheese from Tripoli 7,5€ 

Τραβηχτή πίτα με σάλτσα τομάτα, κασέρι Ξάνθης, φέτα, ελιές, πιπεριά & ρίγανη
Open pita with tomato sauce, “Kaseri” cheese from Xanthi, feta cheese, olives, peppers & oregano 7€ V

Club sandwich με σύγκλινο, μαριναρισμένη τομάτα, «Γίτσικο» τυρί Κρήτης, αυγό & τηγανιτές πατάτες
Club sandwich with smoked pork, marinated tomato, “Yitsiko” goat cheese from Crete, egg & French fries 12€ PF 

Πατατόψωμο με μπακαλιάρο πανέ, λεμονάτη μαγιονέζα με βότανα & πίκλες λαχανικών
Potato bread with deep fried Cod fish, lemon mayo with herbs & vegetable pickles 11€ F 

Τοστ με ψωμί ολικής, κασέρι Ξάνθης & γαλοπούλα βραστή  
Whole grain Toast, “Kaseri” cheese from Xanthi & Turkey   5,5€  

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS 

Σαλάτα με τοματίνια, κρέμα φέτας, πίκλα κρεμμύδι, αγγούρι, κάπαρη, ελιές, 
παξιμάδι χαρουπιού, παλαιωμένο ξύδι & βότανα

Salad with cherry tomatoes, feta cheese cream, onion pickle, 
cucumber, capers, olives, carob rusks, aged vinegar & herbs  12€ V

Πράσινη σαλάτα με βινεγκρέτ εσπεριδοειδών, αμύγδαλα, ρόδι & κρέμα μανούρι
Green salad with citrus vinaigrette, almonds, pomegranate & Manouri cheese cream   11€ V   N GF

ΤΥΡΙΑ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ| CHEESE & COLD CUTS

Ελληνικά τυριά με κυδωνόπαστο & κριτσίνια 
(Σαν Μιχάλη Σύρου, Γραβιέρα Τριπόλεως, Μακρυλίσιο Θράκης, Βολάκι Άνδρου)

Greek cheese selection, quince paste &  breadsticks
(Syros-San Michali, Tripoli-“Graviera”, Xanthi-“Kaseri”, Thrace “Makrylisio”, Andros-“Volaki)  21€  N 

Ελληνικά Τυριά & Ελληνικά Αλλαντικά με κυδωνόπαστο & κριτσίνια
(Γραβιέρα Τριπόλεως, Μακρυλίσιο Θράκης, Μορταδέλα με φιστίκι & βραστή Γαλοπούλα)

Greek Cheese & Cold Cuts selection, quince paste & breadsticks
(Tripoli-“Graviera” cheese, Thrace “Makrylisio” cheese, Mortadella ham with pistachios, boiled Turkey) 21€ N

ENTREES

Κεφτεδάκια με δυόσμο, σάλτσα τομάτα με κύμινο, γιαούρτι & πατάτα κονφί
Meatballs with spearmint, tomato sauce with cumin, yogurt & potato confit   15€ 

Σιγομαγειρεμένο χοιρινό μάγουλο & ρεβιθάδα με λιαστή τομάτα, 
δενδρολίβανο, λεμόνι & τυρί κρέμα Γαλένι Κρήτης

Slow cooked pork cheek & chickpeas with sun dried tomato, 
rosemary, lemon & “Yaleni” cheese cream from Crete 21€ 

Κόκορας με χυλοπιτάκι, ξινομυζήθρα, τομάτα κονφί, ελιά & ρίγανη
Rooster with home pasta, xinomyzithra cheese, tomato confit, olive & oregano   19€  

Λαβράκι φρικασέ με χόρτα, σπαράγγια, λεμονάτη σάλτσα & λάδι άνηθου
Sea Bass Fricassee with greens, asparagus, lemon sauce & dill oil   23€  GF

«Φλωμάρια» Λήμνου με σάλτσα τομάτας, βασιλικό & τριμμένη μυζήθρα 
“Flomaria” traditional tagliatelle type pasta from Limnos Island 

with tomato sauce, basil & Myzithra cheese  14€  V 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ DESSERTS

Καρυδόπιτα με μπαχαρικά & κρέμα σοκολάτας
Walnut Pie with spices & chocolate cream   7€ V N 

Μηλόπιτα με καραμελωμένη σφολιάτα, μήλα tatin & παγωτό καρδάμωμο
Apple Pie with caramelized puff pastry, apples tatin & cardamom ice cream   7€  V 

Παγωτό  Ice Cream Selection
Belgian Chocolate, Βανίλια Μαδαγασκάρης, Sorbet φράουλα, Καϊμάκι

Belgian chocolate, Madagascar Vanilla, Strawberry sorbet, “Kaimaki” 2,5€ /μπάλα-scoop V




