
RESTAURANT
2

Y∆POΓONO-∆YO-OΞYΓONO



Daily from 12:00 – 23:00 Kαθηµερινά από 12:00 – 23:00

 Executive Chef: Elias Pehlivanis Υπεύθυνος Chef: Ηλίας Πεχλιβάνης



LIGHT DISHES
ΕΛΑΦΡΙΑ  ΓΕΥΜΑΤΑ

Classic tripled-decker club sandwich with whole grain 
bread, smoked turkey and fresh French fries as a side dish
Κλασσικό κλαµπ σάντουιτς µε ψωµί ολικής άλεσης, καπνιστή γαλοπούλα
και φρέσκες τηγανητές πατάτες

€5,00

Club sandwich with pita bread and chicken meatball  
with fresh French fries as a side dish 
Κλαµπ σάντουιτς µε µπιφτέκι κοτόπουλο σε αράβικη πίτα
και φρέσκες τηγανητές πατάτες

€6,50

Omelet with feta cheese, green and red pepper
and mushrooms
Οµελέτα µε τυρί φέτα, πράσινη και κόκκινη πιπεριά και µανιτάρια

€5,50

Crusty handmade pizza with tomato sauce
topped with cheese, ham, mushrooms and green pepper 
Τραγανή χειροποίητη πίτσα µε σάλτσα ντοµάτας, τυρί,  ζαµπόν, µανιτάρια,
ντοµάτα και πράσινη πιπεριά

€6,90 

SOUPS
ΣΟΥΠΕΣ

Soup of the day
Σούπα ηµέρας

€6,00

Minestrone soup
Σούπα µινεστρόνε

€5,50



APPETIZERS
ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Traditional sarma, rice wrapped in vine leaves 
and served with a spearmint flavored yogurt sauce 
Χειροποίητα σαρµαδάκια µε ρύζι, σερβιρισµένα µε κρέµα γιαουρτιού 
αρωµατισµένη µε δύοσµο

€6,00

Grilled halloumi cheese served 
with crispy pita bread and tomato
Χαλούµι σχάρας µε τραγανή πίτα και ντοµάτα

€5,50

Fresh grilled mushrooms in a white balsamic vinegar sauce 
with a slight sent of sage
Φρέσκα µανιτάρια σχάρας µε κρέµα βαλσάµικου, αρωµατισµένη µε φασκόµηλο

€6,50

SALADS
ΣΑΛΑΤΕΣ 

Greek salad with Cretan dakos, caper leaves 
and feta cheese vinaigrette
Ελληνική σαλάτα µε Κρητικά ντάκος, καπαρόφυλλα και σως φέτας

€5,80

Rocket salad with cherry and dried tomatoes, 
pine nuts, balsamic vinegar and parmesan
Σαλάτα ρόκας µε ντοµατίνια, κουκουνάρι, λιαστή ντοµάτα, 

βαλσάµικο ξύδι και παρµεζάνα

€6,50



PASTA
ZYMAPIKA

Tomato risotto with thyme 
and traditional cream cheese
Ντοµατόρυζο µε φρέσκο θυµάρι και κατίκι ∆οµοκού

€6,00

Fresh handmade pasta with chicken, 
mushrooms and cream
Φρέσκες ταλιατέλες µε κοτόπουλο, µανιτάρια και κρέµα γάλακτος

€9,00

Linguine with shrimps* 
Λιγκουϊνι µε γαρίδες*

€10,50

Caesar's salad with grilled chicken filet, 
bacon, croutons and parmesan
Σαλάτα του Καίσαρα µε ψηµένο φιλέτο κοτόπουλο, 

µπέικον, κρουτόν και παρµεζάνα

€7,00

Colorful farfalle with tuna, peppers, corn 
and cherry tomatoes
Πολύχρωµες φαρφάλες µε τόνο, πιπεριές, καλαµπόκι και ντοµατίνια

€7,50



MAIN COURSE
KYPIΩΣ  ΠIATA

HO beef cheeseburger with cheddar, traditional 
condiments and fresh country potatoes as side dish
To δικό µας µπέργκερ από µοσχαρίσιο κιµά µε τυρί τσένταρ, παραδοσιακά 

συνοδευτικά και φρέσκες φλουδάτες πατάτες

€9,50

Pork chop served with fresh French fries 
scented with tru�e oil
Χοιρινή µπριζόλα µε φρέσκες τηγανιτές πατάτες αρωµατισµένες µε λάδι τρούφας 

€10,00

Chicken filet marinated in beer accompanied by couscous 
with herbs and mustard sauce
Κοτόπoυλο φιλέτο µαριναρισµένο σε µπύρα µε πλιγούρι και φρέσκα µυρωδικά 

και σως µουστάρδας

€9,50

Slow cooked veal with vegetables and feta cheese served 
on traditional bread
Μοσχαράκι φούρνου κοκκινιστό µε λαχανικά, τριµµένη φέτα και χωριάτικο ψωµί

€11,00

Fisherman’s catch > Give us your order for fresh fish
for tomorrow
Ψαριά ηµέρας  ›  Ζητήστε µας φρέσκο ψάρι για την εποµένη

/kg 



DESSERTS
EΠI∆OPΠIA

HO mille-feuille with vanilla pastry cream
Το δικό µας µιλφέϊγ µε κρέµα πατισερί

€5,00

Chocolate brownies with hazelnut served 
with vanilla ice cream
Μπράουνις σοκολάτα µε φουντούκι και παγωτό βανίλια

€5,00

Greek yogurt served with fresh fruit, nuts and honey
∆ροσερό γιαούρτι µε φρέσκα φρούτα, καρύδια και ανθόµελο 

€4,50



SOFT DRINKS
ANAΨYKTIKA

Soft drinks
Aναψυκτικά 0.25 L

€2,50

Mineral water
Εµφιαλωµένο νερό 1 L

€1,50

OUZO-TSIPOURO
ΟΥΖΟ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ

Zitsa (no anise)
Ζίτσα η ψυχή της Ντεµπίνας (απόσταγµα) 0.20 L

€7,50

Babatzim (anise-flavored)
Μπαµπατζίµ (µε γλυκάνισο) 0.25 L

€7,50

House ouzo
Το δικό µας... ούζο 0.25 L | 0.50 L

€3,70 | €7,40

House tsipouro
Το δικό µας... τσίπουρο 0.25 L | 0.50 L

€4,00 | €8,00



BEERS
ΜΠΥΡΕΣ

Voreia
Pilsner, Beer from Northern Greece  0.33 L

€4,00

Voreia
Pale, Beer from Northern Greece  0.33 L

€5,00

Volkan
Blonde, Beer from Santorini, Greece  0.33 L

€4,00

Volkan
Grey Vice, Beer from Santorini, Greece  0.33 L

€5,00

Amstel
0.33 L | 0.50 L

€3,50 | €4,50

Heineken 
0.33 L | 0.50 L

€3,80 | €4,80

Mythos Draft
Greek draft beer  0.25L | 0.40 L

€2,00 | €3,00





*Frozen

 Our salads & dishes are prepared
 with extra virgin oil
  
 V.A.T. and all taxes are included.  
 Room service 10% extra charge.
 Complaint forms are available.
 Responsible: Dimitris Bourounsouzoglou

*Κατεψυγµένο

 Στις σαλάτες µας και τα µαγειρευτά
 χρησιµοποιείται παρθένο ελαιόλαδο  
 
 Φ.Π.Α και λοιποί φόροι συµπεριλαµβάνονται.
 Εξυπηρέτηση δωµατίου 10% επιπλέον χρέωση.
 Tο κατάστηµα διαθέτει δελτίο παραπόνων.
 Aγορανοµικά υπεύθυνος: ∆ηµήτρης Μπουρουνσούζογλου
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