
Tapas (6 τμχ.)

4,00 €

με χούμους και καραμελωμένα κρεμμύδια

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ

ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΕΣ

5,50 €

Μπρουσκέτα με Σύγκλινο Μάνης, 
χούμους, μαρούλι

5,50 €

Μπρουσκέτα με μανούρι Μήλου, chutney 
ντομάτα, ρόκα

5,50 €

Μπρουσκέτα με σαλάμι Λευκάδος, κρέμα 
τυριού, πατέ πιπεριάς, ρόκα

Μπρουσκέτα Ελληνική (μπαμπανάτσα), 
προζυμένιο ψωμί ξυλόφουρνου, ντομάτα, 

φέτα, ελιές, δυόσμος.

5,50 €

Μπρουσκέτα ημέρας

4 τμχ. σερβίρονται με πράσινη σαλάτα

5,00 €

Ντολμαδάκια γιαλαντζί (6 τμχ.) 
Ντολμαδάκια χειροποίητα με εξαιρετικά 

παρθένο ελαιόλαδο, ντιπ γιαουρτιού

Μοσχαρίσιο Λουκάνικο Κρήτης

6,00 €

Με πατάτες baby και ξηρό ανθότυρο Κρήτης

Μελιτζανοσαλάτα αγιορείτικη

4,00 €

Μελιτζανοσαλάτα με καπνιστή μελιτζάνα, 
ελιές Αλμάδες Χαλκιδικής, ψωμί προζυμένιο 

ξυλόφουρνου

6,50 €



ΣΑΛΑΤΕΣ

ΠΛΑΤΩ

Caprese
Μοτσαρέλλα και πολύχρωμα

ντοματίνια, φύλλα βασιλικού, με 
dressing παλαιωμένου βαλσάμικου 

9,00 €

Πράσινη με παλαιωμένη
γραβιέρα Κρήτης

9,00 €

Πράσινα φύλλα, ρόκα, baby σπανάκι, 
ντοματίνια, γραβιέρα Κρήτης 6μηνης 
παλαίωσης, παξιμάδια χαρουπιού, και 

βινεγκρέτ μελιού.

Κινόα

7,50 €

Κινόα τρίχρωμη βιολογική, ντομάτα, 
αγγούρι, καλαμπόκι, σχοινόπρασο, lime, 

dressing μουστάρδα-μέλι

5 chutney, ελιές Αλμάδες Χαλκιδικής, 
κριτσίνια, ντακάκια πολύσπορα, παστέλι, 

ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, 
φρέσκα φρούτα, ντοματίνια

20,00 €

Πλατώ τυριών

Παλαιωμένη γραβιέρα Κρήτης 6-μηνης 
παλαίωσης, Παραδοσιακή Μανούρα 

Μήλου, Μετσοβόνε Ιδρύματος Τοσίτσα, 
Αρσενικό Νάξου, Ξηρός Ανθότυρος 

Κρήτης.



(συνοδεύεται από πατάτες baby 
με καβουρμά μοσχαρίσιο)

5 chutney, Κριτσίνια, ξηροί καρποί, 
αποξηραμένα φρούτα, μελιτζανοσαλάτα, 

ελιές Αλμάδες Χαλκιδικής, ντοματίνια

25,00 €

Πλατώ αλλαντικών

Πρόβειο προσούτο, Σαλάμι αέρος 
Λευκάδας, Παστράμι Δράμας, Σαλάμι 

αέρος Δράμας τύπου chorizo, 
Παραδοσιακό Νούμπουλο Κέρκυρας 

Βόειο, Μορταδέλα Μυκονιάτικη με φιστίκι. 
λιαστή ντομάτα, ελιές και μανιτάρια.

5 chutney, κριτσίνια, ντακάκια 
πολύσπορα, παστέλι, ελιές Αλμάδες 

Χαλκιδικής, ντοματίνια, αποξηραμένα 
φρούτα, φρέσκα φρούτα, παστέλι, 

ξηρούς καρπούς

27,00 €

Πλατώ τυριών & αλλαντικών

Παλαιωμένη γραβιέρα Κρήτης 6-μηνης 
παλαίωσης, Παραδοσιακή Μανούρα 
Μήλου, Ξηρός Ανθότυρος Κρήτης, 

Παστράμι Δράμας, Σαλάμι αέρος Δράμας,  
chorizo, Μορταδέλα Μυκονιάτικη με 

φιστίκι, λιαστή ντομάτα, ελιές και 
μανιτάρια.

(συνοδεύεται από πατάτες baby 
με καβουρμά μοσχαρίσιο)

5 chutney, πατατοσαλάτα, ψωμί ζυμωτό, 
ντοματίνια, ελιές Αλμάδες Χαλκιδικής, 

ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα

33,00 €

Πλατώ Καπνιστών Κρεάτων

Καπνιστή μπριζόλα λαιμού, Χοιρινή 
πανσέτα καπνιστή με μπαχαρικά, Καπνιστό 
φιλέτο στήθος κοτόπουλο, Απάκι χοιρινό, 
Παστό Καλαμάτας με φυσικό κάπνισμα, 

Σουτζούκ Μπεγκλέρ



Χονδρές ελιές Αλμάδες Χαλκιδικής, 
χούμους από ελληνικά ρεβίθια, τουρσί 

αγγουράκι χειροποίητο, κρίταμο σε άλμη, 
πατατοσαλάτα χειροποίητη.

22,00 €

Πλατώ καπνιστών ψαριών

Φιλέτο καπνιστής Πέστροφας Ταϋγέτου, 
Φιλέτο καπνιστού Σολομού Ταϋγέτου,

Πλοκάμι καπνιστού χταποδιού σε φέτες, 
Παστουρμάς ψαριού, Λευκός τόνος Καλύ-

μνου, Καπνιστό φιλέτο Σαρδέλας Καλύμνου

ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ

Italian Deli

4,50 €

Μπαγκέτα με προσούτο, μοτσαρέλα, πέστο 
βασιλικού, ντομάτα & ρόκα

6,00 €

Hangover
Μπαγκέτα με μπέικον, λιωμένο τυρί, 

ομελέτα και sriracha (καυτερή σάλτσα)

Chicken Fit 

4,50 €

Μπαγκέτα με φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο, 
τρίχρωμες πιπεριές, ντοματίνια, τυρί και 

σως μουστάρδα-μέλι

4,00 €

Vegan
Μπαγκέτα με μεσογειακά ψητά λαχανικά, 

πάστα ελιάς, τρίχρωμες πιπεριές, 
κολοκυθάκια, μανιτάρια, πιπεριές 

Φλωρίνης, ντοματίνια 
και sweet glaze sauce

4,50 €

Vegetarian
Μπαγκέτα με μεσογειακά ψητά λαχανικά, 

πάστα ελιάς, τρίχρωμες πιπεριές, 
κολοκυθάκια, μανιτάρια, πιπεριές 

Φλωρίνης, ντοματίνια και sweet glaze sauce 
και φέτα Ήπειρος

6,00 €

Μπαγκέτα με Σολομό
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως με κρέμα 
τυριού, αγγούρι και καπνιστό σολομό

ΠΛΑΤΩ


