
Ψωμί χωριάτικο   2€

Bread 

Ελιές Χαλκιδικής     2€

Olives of Halkidiki

Ψητή καυτερή πιπεριά     1,5€

Grilled chili pepper

Τζατζίκι     4,5€

Tzatziki salad
[αλλεργ:  γαλακτοκομικά | allerg: dairy]

Τυροκαυτερή    4,5€

Spicy cheese salad
[αλλεργ:  γαλακτοκομικά | allerg: dairy]

Λευκός ταραμάς     4,5€

White tarama salad
[αλλεργ:  ψάρια | allerg: fish]

Γαύρος μαρινάτος     5€

Marinated anchovies
[αλλεργ:  ψάρια | allerg: fish]

Παστουρμάς θαλάσσης     5€

Sea pastrami
[αλλεργ:  ψάρια | allerg: fish]

Σκουμπρί καπνιστό     6,5€

Smoked grilled mackerel
[αλλεργ:  ψάρια | allerg: fish]

Φρέσκες τηγανιτές πατάτες    5€

Hand cut fried potatoes

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
/// STARTERS ///



Π.Ο.Π φέτα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδo     4€

Feta cheese with extra virgin olive oil
[αλλεργ:  γαλακτοκομικά | allerg: dairy]

Μπουγιουρντί με ντομάτα και μπούκοβο      6,5€

Baked feta cheese with tomatoes and spices
[αλλεργ:  γαλακτοκομικά | allerg: dairy]

Φέτα τυλιχτή με μέλι Χαλκιδικής     6,5€

Fried feta cheese in crust topped with Halkidiki honey
[αλλεργ:  γλουτένη - γαλακτοκομικά | allerg: gluten - dairy]

Ταλαγάνι σχάρας με σπιτική μαρμελάδα     6,5€

Grilled talaghani cheese with homemade marmalade
[αλλεργ:  γαλακτοκομικά | allerg: dairy]

Κολοκυθοκεφτέδες   7,5€

Zucchini kefte 
[αλλεργ: γλουτένη – γαλακτοκομικά – μουστάρδα - ξηροί  καρποί | allerg: gluten - dairy - mustard - nuts]

Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης  7,5€

Santorini's tomato kefte
[αλλεργ: γλουτένη – γαλακτοκομικά – ξηροί καρποί - αβγά - μουστάρδα | allerg: gluten - dairy - nuts - eggs - mustard]

Μελιτζάνα ψητή 6,5€

Baked eggplant with feta cheese, tomato and fresh herbs
[αλλεργ:  γαλακτοκομικά | allerg: dairy ]

Λουκάνικο Τζουμαγιάς 5,5€

Grilled rustic sausage 
[αλλεργ:  μουστάρδα | allerg: mustard]

Ποικιλία ούζου  11€

Ouzo platter for two
[αλλεργ.: ψάρια  - γαλακτοκομικά | allerg: fish - dairy]



ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

/// Fresh Salads ///

Χωριάτικη σαλάτα με πέστο βασιλικού και μους φέτας 9 €

Greek salad with basil pesto and feta mousse

[αλλεργ: γαλακτοκομικά – γλουτένη - ξηροί καρποί  | allerg: dairy - gluten - nuts]

Σαλάτα iceberg με ψητό κοτόπουλο, ντοματίνια, φλύδες γραβιέρας Κρήτης και

Ceasar's dressing    9,5€

Iceberg salad with grilled chicken cherry tomatoes and Ceasar’s dressing

[αλλεργ: γαλακτοκομικά –  αυγά – μουστάρδα | allerg: dairy - eggs - mustard]

Mesclun σαλάτα με αποξηραμένα φρούτα, καρύδια, ψητό μανούρι και dressing

βαλσάμικου    9€

Green salad with dried fruits, nuts, grilled manuri cheese and balsamic vinegar dressing 

[αλλεργ. : γαλακτοκομικά - ξηροί καρποί| allerg:  dairy - nuts]



ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
/// Pasta  ///

Ταλιατέλες καρμπονάρα με καπνιστό μπέικον, μανιτάρια και κρέμα γάλακτος  12€

Carbonara tagliatelles  carbonara with smoked bacon, mushrooms and cream

[αλλεργ: γλουτένη – αυγά – γαλακτοκομικα | allerg: gluten - eggs - dairy]

Λιγκουίνι με γαρίδες με ψητά ντοματίνια και αρωματικά βότανα 16€

Shrimps linguini with baked cherry tomatoes and fresh herbs

[αλλεργ: οστρακοειδή – γλουτένη | allerg: shellfish - mollusc - gluten]



ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ & ΨΑΡΙ
/// Fish & Seafood  ///

Τηγανιτό καλαμάρι     8€

Fried calamari

[αλλεργ: μαλάκια – γλουτένη | allerg: mollusc - gluten]

Μύδια αχνιστά σε λευκό κρασί με αρωματικά βότανα     9,5€

Steamed mussels cooked in white wine sauce with fresh herbs

[αλλεργ: οστρακοειδή - γαλακτοκομικά | allerg: shellfish - dairy ]

Καλαμάρι σχάρας     14€

Grilled calamari

[αλλεργ: μαλάκια - μουστάρδα  | allerg: mollusc - mustard]

Χταπόδι σχάρας με καραμελωμνένα κρεμμύδια και κρέμα βαλσάμικο   14€

Grilled octopus with caramelised onions and balsamic

[αλλεργ: μαλάκια - μουστάρδα | allerg: mollusc - mustard ]

Γαρίδες σχάρας 17€

Grilled shrimps

[αλλεργ: οστρακοειδή - μουστάρδα | allerg: shellfish - mustard}

Αχνιστός μπακαλιάρος σε λαδολέμονο και λαχανικά 18€

Fish stew in lemon sauce and vegetables

[αλλεργ: ψάρι - μουστάρδα | allerg: fish - mustard}

Τσιπούρα σχάρας με πατάτες baby και φρέσκια σαλάτα      21€

Sea bream fillet with baby potatoes and fresh salad

[αλλεργ.: ψάρια  – μουστάρδα | allerg: fish - mustard]



ΚΡΕΑΤΙΚΑ
/// MEAT ///

Χοιρινά σουβλάκια με πιτούλα, πατάτες baby και bbq sauce     13€

Grilled pork suvlaki with pita bread, fried potatoes and bbq sauce 

[αλλεργ: γλουτένη - σογια - ψάρι|  allerg: gluten - fish - soy]

Γύρος χοιρινός  σε τορτίγια  με τζατζίκι      12€

Pork gyros in tortilla with tzatziki salad 

[αλλεργ: γλουτένη - γαλακτοκομικά | gluten  - dairy]

Γύρος κοτόπουλο  σε τορτίγια πίτα με τυροκαυτερή   12€

Chicken gyros with spicy cheese salad

[αλλεργ: γλουτένη - γαλακτοκομικά | gluten  - dairy]

Ψητό κοτόπουλο με αρωματικό πληγούρι και sauce μουστάρδας     14,5€

Grilled chicken with bulgur and mustard sauce

[αλλεργ: γλουτένη - μουστάρδα - γαλακτοκομικά | allerg: mustard - dairy]

Cheese burger  με μπέικον, μανιτάρια και καραμελωμένα κρεμμύδια με τηγανίτες

πατάτες      16€

Cheese burger with bacon, mushrooms and caramelised onions with fried potatoes

[αλλεργ:  γλουτένη - γαλακτοκομικά  | soy - gluten - eggs - dairy - sesame]



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
/// DESSERTS ///

Cheesecake με γλυκό βύσσινο   7€

Homemade cheesecake with cherries sweet 

[αλλεργ: γαλακτοκομικά - γλουτένη | allerg: dairy - gluten]

Σουφλέ σοκολάτας  με παγωτό βανίλια              9,5€

Chocolate soufflé with vanilla ice cream

[αλλεργ: γλουτένη - αυγά - γαλακτοκομικά | allerg: gluten - eggs - dairy]

Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα εποχής         5,5€

Fruit salad with seasonal fruits

Μπάλα παγωτό (ρωτήστε μας για τις γεύσεις)      2€

Ice cream scoop (ask your waiter for the flavours) 



Παιδικό Μενού
/// Kids Menu ///

Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανιτές 7€

Chicken nuggets with fried potatoes

[αλλεργ: γαλακτοκομικά - γλουτένη - μουστάρδα | allerg: dairy - gluten - mustard]

Μακαρόνια βουτύρου ή με σάλτσα ντομάτας               7€

Pasta with butter or tomato sauce

[αλλεργ: γλουτένη -  γαλακτοκομικά | allerg: gluten -  dairy]

 Πίτσα με μπέικον, ζαμπόν, μανιτάρια και πιπεριές 

Pizza with bacon, ham, mushrooms and peppers

[αλλεργ: γλουτένη -  γαλακτοκομικά | allerg: gluten -  dairy]


