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Continental breakfast         17 €
Turmeric bread, butter, marmalade, honey, hazelnut praline, two 
fried eggs, yoghurt with seasonal fruit, cake, filter coffee and orange juice
Πρωινό κοντινένταλ      
Ψωμί με κουρκουμά, βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, πραλίνα φουντουκιού, δύο
τηγανητά αυγά, γιαούρτι με φρούτα εποχής, κέικ, καφέ φίλτρου και χυμό πορτοκάλι

Greek breakfast          18 €
Scrambled eggs with tomato, Feta, onion, and sausage on top of 
turmeric bread, mini-Greek salad, Greek coffee and orange juice
Ελληνικό πρωινό
Αυγά στραπατσάδα (αυγά με ντομάτα, φέτα, κρεμμύδι και λουκάνικο)
πάνω σε ψωμί με κουρκουμά, ατομική ελληνική σαλάτα, ελληνικό καφέ 
και χυμό πορτοκάλι

Breakfast for two          38 €
Turmeric bread, butter, marmalade,honey, hazelnut praline, cake, 
four pancakes, four fried eggs, bacon, sausage, yoghurt with seasonal
fruit, filter coffee and orange juice 
Πρωινό για δύο άτομα
Ψωμί με κουρκουμά, βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, πραλίνα φουντουκιού,
κέικ, τέσσερις τηγανίτες, τέσσερα αυγά τηγανητά, μπέικον, λουκάνικο, 
γιαούρτι με φρούτα εποχής, καφές φίλτρου και χυμό πορτοκάλι

Stuffed omelette           12 €
Stuffed omelette with ham, tomato, mushrooms, 
pepper and Feta cheese (PDO) (Extra sweet potato fries 3 €)
Ομελέτα σκεπαστή
Ομελέτα σκεπαστή με ζαμπόν, ντομάτα, μανιτάρια, 
πιπεριά και φέτα (ΠΟΠ) (έξτρα τηγανητές γλυκοπατάτες 3 € )

Sunny-side up eggs           9 €
Two fried eggs served with bacon, tomato, rocca salad and turmeric bread 
(Extra sweet potato fries or country-style fried potatoes 3 € )
Αυγά τηγανητά
Δυο αυγά τηγανητά σερβιρισμένα με μπέικον, ντομάτα, 
ρόκα και ψωμί με κουρκουμά
(έξτρα τηγανητές πατάτες country ή γλυκοπατάτες 3 € )

Scrambled eggs          14 €
Scrambled eggs with smoked salmon, turmeric bread, 
cherry tomatoes, arugula, balsamic vinegar and Sichuan pepper 
Αυγά σκραμπλ
Αυγά σκραμπλ με καπνιστό σολομό, ψωμί με κουρκουμά,
ντοματίνια, άγρια ρόκα, βαλσάμικο και πιπέρι Sichuan

Greek style avocado toast        17 €
Open-faced sandwich with scrambled or poached eggs, avocado, 
cherry tomatoes, onion, Kalamata olives (PDO), Feta cheese 
(PDO) and Parmesan cheese 
Ελληνικό αβοκάντο τοστ
Ανοιχτό σάντουιτς με αυγά σκραμπλ ή ποσέ, αβοκάντο, ντοματίνια, 
κρεμμύδι, ελιές Καλαμών (ΠΟΠ), φέτα (ΠΟΠ), και παρμεζάνα 
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Classic pancakes            9 €
Pancakes with maple syrup and fresh butter 
(extra: bacon 2 €, cherry tomatoes 1,5 €, sweet potato fries 3 €, fried egg 2 €)

Τηγανίτες κλασικές
Τηγανίτες με σιρόπι σφενδάμου και φρέσκο βούτυρο
(έξτρα: μπέικον 2 €, ντοματίνια 1,5 €, τηγανητές γλυκοπατάτες 3 €, αυγό τηγανητό 2 €)

Oreo pancakes           13 €
Pancakes with Oreo praline, strawberry praline, Oreo cookies, 
strawberries, and Maltesers (extra ice cream: vanilla, chocolate, strawberry 3 €)

Τηγανίτες γλυκές Oreo    
Τηγανίτες με πραλίνα Oreo, πραλίνα φράουλα, μπισκότα Oreo, φράουλες
και Maltesers (έξτρα παγωτό: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα 3 € )

Red passion pancakes         13 €
Pancakes with red fruit flavour, mille-feuille cream, 
hazelnut praline, strawberry, banana, and raspberries

Τηγανίτες red passion
Τηγανίτες με γεύση κόκκινων φρούτων, κρέμα μιλφέιγ, 
πραλίνα φουντουκιού, φράουλα, μπανάνα και σμέουρα

Savoury pancakes                   14 €
Pancakes with turkey, bacon, fried egg, cream cheese, tomato,
mushrooms, and Cheddar cheese

Τηγανίτες αλμυρές 
Τηγανίτες με γαλοπούλα, μπέικον, αυγό τηγανητό, τυρί κρέμα, 
ντομάτα, μανιτάρια και τυρί τσένταρ

Yoghurt with fruits           11 €
Yoghurt with seasonal fruits and honey 

Γιαούρτι με φρούτα
Γιαούρτι με φρούτα εποχής και μέλι

Super bowl acai            13 €
(acai berries, red dragon fruit, blueberry, blue spirulina)   
Smoothie base with yoghurt, almond milk, banana, and acai, topped 
with banana, strawberry, kiwi fruit, chia, granola, and goji berries 

Σούπερ μπολ acai
(acai, φρούτο του δράκου, βατόμουρο, σπιρουλίνα)
Σμούθι βάση με γιαούρτι, γάλα αμυγδάλου, μπανάνα, με επικάλυψη 
μπανάνα, φράουλα, ακτινίδιο, τσία, γκρανόλα και γκότζιμπέρι

Savoury super bowl           14 €
Pita bread, quinoa, spinach, cherry tomatoes, avocado, mushrooms, 
black beans, poached egg, cottage cheese and black sesame

Αλμυρό σούπερ μπολ
Πίτα, κινόα,  σπανάκι, ντοματίνια, αβοκάντο, μανιτάρια,
μαύρα φασόλια, αυγό ποσέ, τυρί κότατζ και μαύρο σουσάμι
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Roasted Halloumi cheese        13 €
With crispy Arabic pita breads, grape confit and lime zest 
Ψητό χαλούμι
Με τραγανές αραβικές πίτες, γλυκό σταφύλι και ξύσμα λάιμ

Fava beans                9 €
Traditional fava from Santorini (PDO) with capers, 
onion, pita bread, and olive oil
Φάβα Σαντορίνης
Παραδοσιακή φάβα Σαντορίνης (ΠΟΠ) με κάπαρη, κρεμμύδι, 
πίτα και ελαιόλαδο

Feta saganaki*          12 €
Feta cheese (PDO) fried in traditional filo pastry with honey and sesame 
Φέτα σαγανάκι*
Φέτα (ΠΟΠ) τηγανητή σε χωριάτικο φύλλο με μέλι και σουσάμι

Fried sausage          13 €
Traditional sausage cut in slices and fried with peppers, 
onion and white wine
Τηγανιά λουκάνικο
Λουκάνικο χωριάτικο κομμένο σε ροδέλες με πιπεριές,
κρεμμύδι, σβησμένο σε λευκό κρασί

Steamed mussels         15 €
Steamed mussels* with white wine
Μύδια αχνιστά
Μύδια αχνιστά* σβησμένα με λευκό κρασί

Grilled octopus          18 €
Grilled octopus* with Florina pepper purée, fresh parsley, 
garlic, lime, olive oil, and salt
Χταπόδι ψητό
Χταπόδι* ψητό με πουρέ από ψητές πιπεριές Φλωρίνης, 
φρέσκο μαϊντανό, σκόρδο, λάιμ, ελαιόλαδο και αλάτι

French fries               7 €
Country-style French fries with skin and Graviera cheese from Naxos (PDO)
Πατάτες τηγανητές
Πατάτες τηγανητές (country) με φλούδα και γραβιέρα Νάξου (ΠΟΠ)

Nektar variety          29 €
Graviera cheese, Kefalograviera cheese, Feta cheese (PDO), 
cherry tomatoes, olives from Kalamata (PDO), cucumber, 
tzatziki sauce, pita breads, breadsticks, and seasonal fruits 
Ποικιλία Νέκταρ
Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, φέτα (ΠΟΠ), ντοματίνια, 
ελιές Καλαμών (ΠΟΠ), αγγούρι, τζατζίκι, πίτες, 
κριτσίνια και φρούτα εποχής

Meats variety          40 €
Chicken* and pork* sticks, mini kebab*, meatballs*, traditional sausage, 
tzatziki sauce, cherry tomatoes, olives from Kalamata (PDO), cucumber, 
Feta cheese (PDO), pita breads, and French fries 
Ποικιλία κρεατικών
Καλαμάκια κοτόπουλου* και χοιρινού*, μίνι κεμπάπ*, κεφτεδάκια*, 
λουκάνικο χωριάτικο, τζατζίκι, ντοματάκια, ελιές Καλαμών (ΠΟΠ), 
αγγούρι, φέτα (ΠΟΠ), πίτες και τηγανητές πατάτες
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Club sandwich          17 €
Chicken fillet*, bacon, grilled turkey, fried egg, Cheddar cheese,
lettuce, tomato, mayonnaise, and French fries 
Club sandwich
Φιλέτο κοτόπουλο*, μπέικον, ψητή γαλοπούλα, τηγανητό αυγό, 
τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές

Burger           18 €
Burger black angus* (200gr), Cheddar cheese, bacon, caramelized 
onions, lettuce, tomato, mayonnaise, ketchup and French fries
(extra egg: 2€ )
Burger
Μπιφτέκι από black angus* (200gr), τυρί τσένταρ, μπέικον, καραμελωμένα
κρεμμύδια, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα, κέτσαπ και πατάτες τηγανιτές
(έξτρα αυγό: 2€ )

Chicken burger          16 €
Grilled chicken fillet*, bacon, tomato, caramelized onions,
lettuce, mayonnaise, and French fries
Burger κοτόπουλο
Ψητό φιλέτο κοτόπουλο*, μπέικον, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι,
μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες

Falafel Burger          15 €
Black bread with falafel burger*, tomato, caramelized onions, 
lettuce, vegan cheese, vegan mayonnaise, beetroot ketchup, and French fries 
Φαλάφελ Burger* 
Μαύρο ψωμί με μπιφτέκι φαλάφελ*, ντομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια,
μαρούλι, τυρί νηστίσιμο, vegan μαγιονέζα, κέτσαπ παντζαριού
και πατάτες τηγανητές

Greek salad          14 €
Tomato, cucumber, onion, olives from Kalamata (PDO), capers, 
caper leaves, pepper, carob rusk and Feta cheese (PDO) 
Ελληνική σαλάτα
Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές Καλαμών (ΠΟΠ), κάπαρη,
φύλλα κάπαρης, πιπεριά, ντακάκι από χαρουπάλευρο και φέτα (ΠΟΠ)

Chicken salad          15 €
Mixed green salad with roasted chicken*, Parmesan cheese, 
croutons, corn, and Caesar vinaigrette 
Σαλάτα με κοτόπουλο
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ψητό κοτόπουλο*, παρμεζάνα, 
κρουτόν, καλαμπόκι και βινεγκρέτ σέζαρ

Tropical salad          18 €
Mixed green salad with shrimps*, mango, cherry tomatoes,
avocado, sweet red pepper, and passion fruit dressing 
Τροπική σαλάτα
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με γαρίδες*, μάνγκο, ντοματίνια, αβοκάντο,
γλυκιά κόκκινη πιπεριά και ντρέσινγκ από φρούτα του πάθους

Green salad          13 €
Red and green coral lettuce, arugula leaves, beet greens, valerian leaves, 
fresh onion, dill, olive oil, almonds, Parmesan Cheese shavings, 
and honey-balsamic dressing
Πράσινη σαλάτα
Λόλα κόκκινη και πράσινη, φύλλα ρόκας, παντζαρόφυλλα, βαλεριάνα, 
φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο, ελαιόλαδο, αμύγδαλα, φύλλα παρμεζάνας 
και βαλσάμικο με μέλι
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Napolitana                14 €
Spaghetti with freshly trimmed tomatoes, fresh basil, 
cherry tomatoes, and Parmesan cheese 
Ναπολιτάνα
Σπαγγέτι με φρέσκιες τριμμένες ντομάτες, φρέσκο βασιλικό, 
ντοματίνια και παρμεζάνα

Carbonara                20 €
Linguine with egg, Guanciale, and Parmesan cheese 
Καρμπονάρα
Λιγκουίνι με αυγό, guanciale και τυρί παρμεζάνα

Seafood pasta           25 €
Linguine with tomato sauce, mussels*, shrimps*, calamari*, 
ouzo (PDO), basil, onion and lemon zest 
Πάστα με θαλασσινά
Λιγκουίνι με σάλτσα ντομάτας, μύδια*, γαρίδες*, καλαμάρι*,
ούζο (ΠΟΠ), βασιλικό, κρεμμύδι και ξύσμα λεμονιού

Lobster pasta (served after 5 pm)      110 €
Lobster* with spaghetti for two people, with tomato sauce, 
cherry tomatoes, onion, garlic, and Ouzo (PDO)
Αστακομακαρονάδα
Αστακός* με σπαγγέτι για δύο άτομα, με σάλτσα ντομάτας, 
ντοματίνια, κρεμμύδι, σκόρδο και Ούζο (ΠΟΠ)

Pork - Chicken / gyros             16 €  
Pork* or Chicken* gyros with pita breads, tomato, onion, 
French fries, and tzatziki sauce or mayo ketchup sauce
Γύρος / Χοιρινό - Kοτόπουλο
Γύρος χοιρινό* ή Κοτόπουλο* με πίτες, ντομάτα, κρεμμύδι,
τηγανητές πατάτες και ντιπ τζατζίκι ή σως μαγιονέζα – κέτσαπ

Giaourtlou kebab          18 €
Kebab* with pita breads, tomato, onion, French fries, yoghurt sauce,
and paprika
Γιαουρτλού κεμπάπ
Κεμπάπ* με πίτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τηγανητές πατάτες, 
ντιπ γιαουρτιού και πάπρικα

Gilt-head bream fillet           24 €
Gilt-head bream* fillet with vegetables, quinoa, 
and lemon olive oil dressing 
Φιλέτο τσιπούρας
Φιλέτο τσιπούρας* με λαχανικά, κινόα και λαδολέμονο

Saut ed salmon             28 €
Salmon* with green salad, and carrot purée
Σολομός σoτέ
Σολομός* με πράσινη σαλάτα και πουρέ καρότου

Rib-eye steak (300gr)          40 €
Rib-eye steak* with baby potatoes, grilled vegetables, and rosemary sauce
Μπριζόλα rib-eye (300γρ)
Rib-eye* με baby πατάτες, ψητά λαχανικά και σάλτσα δεντρολίβανου

Lamb stick                   20 €
Lamb stick* with pita breads, tomato, onion, 
French fries, and tzatziki sauce
Σουβλάκι αρνίσιο
Σουβλάκι αρνίσιο* με πίτες, ντομάτα, κρεμμύδι, 
τηγανητές πατάτες και ντιπ τζατζίκι

Greek Moussaka*               20 €
Ground beef, potato, courgette, eggplant, onion, tomato, garlic, 
wine, parsley, olive oil, nutmeg, laurel, cinnamon, spice, 
Regato cheese, Feta cheese (PDO), egg, milk, flour, and butter
Ελληνικός μουσακάς*
Μοσχαρίσιος κιμάς, πατάτα, κολοκύθι, μελιτζάνα, κρεμμύδι, ντομάτα, 
σκόρδο, κρασί, μαϊντανό, ελαιόλαδο, μοσχοκάρυδο, δάφνη, κανέλα, 
μπαχάρι, τυρί Ρεγκάτο, φέτα (ΠΟΠ), αυγό, γάλα, αλεύρι και βούτυρο
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Greek baklava          12 €
With vanilla ice cream

Μπακλαβάς
Με παγωτό βανίλια

Chocolate souffl          12 €
With vanilla ice cream

Σουφλέ σοκολάτας
Με παγωτό βανίλια

Orange pie          12 €
With vanilla ice cream

Πορτοκαλόπιτα
Με παγωτό βανίλια

Ice cream variety        14 €
Ice cream variety (vanilla, chocolate, strawberry)

with hazelnut praline, banana, Oreo cookies and

Chantilly cream

Ποικιλία παγωτών
Ποικιλία παγωτών (βανίλια, σοκολάτα, φράουλα)

με πραλίνα φουντουκιού, μπανάνα, μπισκότο Oreo, 

και σαντιγί

Banana - strawberry waffle         15 €
Waffle with banana, strawberries, vanilla ice cream, 

strawberry ice cream, hazelnut praline, strawberry praline, 

and whipped cream 

Βάφλα μπανάνα - φράουλα 
Βάφλα με μπανάνα, φράουλες, παγωτό βανίλια, 

παγωτό φράουλα, πραλίνα φουντουκιού, πραλίνα φράουλα 

και σαντιγί

Oreo waffle           15 €
Waffle with oreo cookies, oreo praline, hazelnut praline, 

whipped cream, vanilla ice cream, and chocolate ice cream

Βάφλα Oreo
Βάφλα με μπισκότα oreo, πραλίνα oreo, πραλίνα φουντουκιού,

σαντιγί, παγωτό βανίλια και παγωτό σοκολάτα
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Begging for Passion         13 €
White wine, citron liqueur, lemon, vanilla syrup, passion fruit.

A Mediterranean Passion Sangria with citron 

liqueur from the island of Naxos and vanilla aromas

New age Americano         13 € 
Aperol, Antica Formula, rhubarb bitter, grapefruit soda.

For the Americano lovers, this is a twisted 

version with Aperol, Antica Formula Vermouth, 

rhubarb aromas and grapefruit soda

White Shark          13 € 
Moscato d’Asti, citrus Gin, peach, red berries

Hugo’s Orchard          13 €
Saint Germain, Prosecco, grapefruit soda.

Floral Prosecco Cocktail with elderflower, 

mint and grapes

Aperol Spritz          13 €
Aperol, Prosecco, club soda

Bellini           13 €
Sparkling wine, fresh peach, peach liqueur

Rossini           13 €
Sparkling wine, fresh strawberries, 

strawberry liqueur

Kir royal           13 €
Sparkling wine, wild berries liqueur

Cuba Libre           13 €
Rum, Coca-Cola and lime

Red Sangria | Σαγκριά          9 €
Red wine, natural fruits, cinnamon flavors

Sangria Jar | Σαγκριά κανάτα       34 €
Red wine, natural fruits, cinnamon flavors
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Whiskey sour         15 €
Bourbon whiskey, lemon juice, sugar, aquafaba, 
Angostura bitters

Mojito          15 €
White rum, lime, sugar, mint, club soda
Flavors - classic, strawberry, passion fruit, mango

Daiquiri Classic         15 €
White Rum, lime, sugar
Flavors - classic, strawberry, passion fruit, mango

Pina Colada         15 €
White Rum, Malibu, coconut, pineapple

Caipirinha          15 €
Cachaça, lime, sugar

Long Island Iced Tea        15 €
Vodka, Gin, Tequila, Rum, orange liqueur, lime, Coca-Cola

Bloody Mary         15 €
Vodka, lemon, tomato juice, tabasco

Old Fashioned         15 €
Bourbon, Angostura bitters, sugar

Apple Martini         15 €
Vodka, apple liqueur, fresh apple, sugar, lime

Margarita          15 €
Blanco Tequila, orange liqueur, lime
Flavors - classic, strawberry, passion fruit, mango

Dry Martini         15 €
Gin, dry Vermouth, olives

Negroni          15 €
Gin, Campari, sweet Vermouth blend

Moscow Mule         15 €
Vodka, lime, sugar, ginger beer

Porn Star          15 €
Vodka, passion fruit, lime, sugar
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Italian Espresso Martini       17 €
Amaretto, vodka, espresso, salted caramel syrup.A unique after
dinner Espresso Martini, perfectly combined with amaretto – 
an Italian almond liqueur and salted caramel

Cosmo-theory         17 €
Gin, orange liqueur, cranberry juice, lime, berries
A twisted cosmopolitan with Gin and berries

Zombie                   17 €
Rum blend, passion fruit, pineapple, lime, lemon, 
falernum liqueur, Angostura bitter

Tropical Mai tai         17 €
White rum, triple sec, orgeat syrup, lime, 
passion fruit. Fruity rum blended cocktail 
with almond, tropical fruits and lime

The Great Paloma        17 €
Tequila, lime, agave, grapefruit soda.
Well known as the perfect tequila cocktail with
agave nectar and grapefruit soda, 
decorated with black salt

Fragrances         17 €
Gin, banana liqueur, peach liqueur, lime, 
grapefruit bitters, grapefruit soda, syrup green tea

Mastic Kiss         17 €
Mastic, Vodka, pomegranate, cranberry juice, 
lemon, syrup
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Mocktails Non-Alcoholic Cocktails

Berry Blast          10 €
Lemon juice, passion fruit, cold black tea, 
cranberry juice

Spicy Passion          10 €
Passion fruit, lime, orgeat, ginger beer

Cranberry Delicious         10 €
Mint leaves, lime juice, sugar syrup, 
cranberry juice, Angostura bitters

Island Sunset         10 €
Pineapple juice, cranberry juice, grenadine syrup

WHISKEY / ΟΥΙΣΚΙ
Johnny Walker red label       10 €
Johnny Walker black label (12 years)     15 €
Jameson          13 €
Southern Comfort        10 €
Cutty Sark             10 €
Chivas Regal (12 years)       15 €
Jack Daniel’s         12 €
Drambuie          12 €
Maker’s Mark         15 €
Haig           12 €

VODKA / ΒΟΤΚΑ 
Absolut          11 €
Absolut Vanilla         11 €
Stolichnaya         11 €
Belvedere          15 €
Grey Goose         15 €
Ciroc           16 €
 
RUM / ΡΟΥΜΙ
Havana Club (3 years)        10 €
Havana Club Anejo reserve       12 €
Bacardi Carta Blanca        10 €
Bacardi Carta Oro        11 €
Plantation 3 stars        10 €
Plantation Overproof 69%       15 €
Chairman’s reserve spiced rum      13 €
Pitu Cachaca           10 €
Diplomatico          15 €
Plantation XO         16 €
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VERMOUTH
Martini Bianco        10 €
Martini extra dry        10 €
Martini Rosso        10 €
Antica Formula        10 €

TEQUILA / ΤΕΚΙΛΑ
Jose Cuervo silver       10 €
Jose Cuervo reposado       10 €
Corralejo Blanco        10 €
Donjulio Resposado         16 €
Donjulio Blanco        16 €
          

 

GIN 
Gordon's           10 €
Tanqueray          10 €
Bombay          12 €
Hendricks          15 €
Bulldog         12 €
Beefeater pink         12 €

Ouzo glass (PDO)         7 €
Ούζο ποτήρι (ΠΟΠ)

Ouzo bottle 200ml (PDO)      13 €
Ούζο καραφάκι 200ml (ΠΟΠ)

Mastiha from Chios glass (PDO)       7 €
Μαστίχα Χίου ποτήρι (ΠΟΠ)
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Mythos | Μύθος                  7 €

Corona | Κορόνα           8 €

Yellow Donkey fresh local beer |        9 € 
Yellow Donkey δροσιστική τοπική μπύρα      

Red Donkey fresh local beer |        9 € 
Red Donkey δροσιστική τοπική μπύρα       

Blue Monkey fresh local beer |         9 € 
Blue Monkey δροσιστική τοπική μπύρα      

Alfa Weiss 500ml | Άλφα Weiss 500ml        9 €

Alfa 0% | Άλφα 0%           7 €
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Coca-Cola                  4 €

Coca-Cola 0%                4 €

Sprite                 4 €
   
Orange juice LUX |               4 €
Πορτοκαλάδα LUX

Lemonade LUX |               4 €
Λεμονάδα LUX

Red Bull                 7 €

Soda water | Σόδα               4 €

Tonic water | Σόδα               4 €

San Pellegrino sparkling water 330 ml |    4 €
San Pellegrino ανθρακούχο νερό 330 ml

San Pellegrino sparkling water 750 ml |    7 €
San Pellegrino ανθρακούχο νερό 750 ml
   
Mineral water 1lt |              5 €
Μεταλλικό νερό 1lt

Fresh orange juice |       7 €
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι

Three Cents Pink Grapefruit Soda 200 ml     7 €

Three Cents Ginger Beer 200 ml     7 €

Black tea with lemon |      7 €
Μαύρο τσάι με λεμόνι

Green tea with pomegranate flavor |     7 €
Πράσινο τσάι με γεύση ρόδι

Green tea with ginseng and honey |    7 €
Πράσινο τσάι με τζίνσενγκ και μέλι

Chocolate | Σοκολάτα       9 € 

Vanilla | Βανίλια          9 €  

Strawberry | Φράουλα       9 €  
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Espresso | Εσπρέσο        4 €

Double Espresso | Διπλός εσπρέσο  4,5 €

Cappuccino |Καπουτσίνο    5,5 €

Double Cappuccino | Διπλός καπουτσίνο    6 €

Freddo Cappuccino | Φρέντο καπουτσίνο         6 €

Freddo Espresso | Φρέντο εσπρέσο     5 €

Latte Hot | Λάτε Zεστό     5,5 €

Latte Cold | Λάτε Κρύο    5,5 €

Americano | Αμερικάνο    5,5 €

Filter coffee | Καφές φίλτρου      5 €

Iced-coffee frappé | Καφές φραπέ     5 €

Iced-coffee frappé with ice cream |  7,5 €
Καφές φραπέ με παγωτό

Greek Coffee | Ελληνικός       4 €

Double Greek Coffee | Διπλός Ελληνικός    5 €

Nescafé | Νεσκαφέ               5 €

Tea | Τσάι          4 €

Hot Chocolate | Ζεστή σοκολάτα      6 €

Cold chocolate | Παγωμένη σοκολάτα     6 €

PDO – Protected Designation of Origin – this designation identifies products that are produced,

processed and prepared in a specific geographical area, using the recognized know how 

of local producers and ingredients from the region concerned.

ΠΟΠ - Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - νοείται το όνομα μιας περιοχής, που χρησιμοποιείται

 στην περιγραφή ενός προϊόντος που παράγεται σε αυτήν και η ποιότητα του ή τα χαρακτηριστικά

οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον.

The products with an asterisk (*) are frozen.  The potatoes are pre-cooked, fresh frozen 

and then fried in sunflower oil. In the salads we use olive oil. In case you are 

allergic or intolerant to any of our products/ingredients, please contact the manager immediately.

Hygiene supervisor: Papadopoulos Nektarios

The prices on our menu include all taxes.  The establishment is obligated

to have proper forms in a special stand next to the exit for any customers complaints. 

The prices on the menu are subject to change without prior notice. 

THE CONSUMER IS NOT OBLIGATED TO PAY IF HE HAS 

NOT RECEIVED THE NOTICE OF PAYMENT (RECEIPT – INVOICE)

Τα προϊόντα με αστερίσκο είναι κατεψυγμένα.  Οι πατάτες είναι προψημένες,  φρεσκοκατεψυγμένες

και τηγανίζονται με ηλιέλαιο. Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Σε περίπτωση που είστε 

αλλεργικοί ή σας προκαλεί δυσανεξία κάποια ουσία ή προϊόν παρακαλούμε να ενημερώσετε τον 

υπεύθυνο του καταστήματος. Υγειονομικά υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Νεκτάριος

Στις αναγραφόμενες τιμές του καταλόγου μας συμπεριλαμβάνονται 

οι νόμιμες επιβαρύνσεις πελατών σε τρίτους. 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη 

δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. 

Οι τιμές του εντύπου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
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SPARKLING WINES 
| CHAMPAGNES

PROSECCO         12 €      39 €

Glera
Sparkling wine with notes of ripe lemon, green apple 
and grapefruit
Αφρώδης οίνος με νότες ώριμου λεμονιού, πράσινου μήλου 
και γκρέιπφρουτ

PROSECCO ROSÉ          42 €

Glera - Pinot nero
Sparkling wine with aromas of strawberry, raspberry 
and rose petals
Αφρώδης οίνος με αρώματα φράουλας, βατόμουρου 
και τριαντάφυλλου

MOSCATO D’ASTI        13 €      42 €

Moscato bianco
Sweet and gentle sparkling wine with delicate 
aromas of honey, flowers and fresh grapes
Γλυκός αφρώδης οίνος με αρώματα μελιού, λουλουδιών 
και φρέσκων σταφυλιών

AMALIA BRUT - KTIMA TSELEPOS          49 € 
| ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ     
Moschofilero | Μοσχοφίλερο
Sparkling wine with aromas of citrus flowers and honey, 
as well as notes of brioche and roses
Αφρώδης οίνος με αρώματα λεμονανθών και μελιού, 
με φόντο ευωδιές τσουρεκιού και τριαντάφυλλου

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL     54 €       150 €

Pinot noir - Pinot meunier - Chardonnay
Fruity champagne with aromatic notes of pear, peach and citrus fruit
Σαμπάνια με φρουτώδη αίσθηση και αρωματικές νότες από αχλάδι,
ροδάκινο και εσπεριδοειδή

MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL     69 €        190 €

Pinot noir - Pinot meunier - Chardonnay
Champagne with intense aromas of red fruits such 
as strawberry, raspberry and cherry
Σαμπάνια με έντονα αρώματα κόκκινων φρούτων όπως φράουλα, 
βατόμουρο και κεράσι

MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL      195 €

Pinot noir - Pinot meunier - Chardonnay
Champagne with aromas of tropical fruits, like mango and guava
Σαμπάνια με αρώματα τροπικών φρούτων, όπως μάνγκο και γκουάβα
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WHITE WINES
| ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ

ATLANTIS WHITE - ESTATE ARGYROS          10 €          42 € 
| ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ       
Assyrtiko - Athiri - Aidani | Ασύρτικο - Αθήρι - Αηδάνι
Dry wine with aromas of citrus and exotic fruits 
as well as acidity, minerality, and a pleasant aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα εσπεριδοειδών, 
λεμονανθών και εξωτικών φρούτων. Η οξύτητά του
του χαρίζει φρεσκάδα και ευχάριστη επίγευση

SANTORINI - GAVALAS WINERY             13 €          59 € 
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΓΑΒΑΛΑ
Assyrtiko | Ασύρτικο
Full-bodied dry wine with delicate fruity aromas
(pear, lemon, and pineapple), balanced acidity and a long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα φρούτων (αχλαδιού, λεμονιού και ανανά), 
ισορροπημένη οξύτητα και μακρά επίγευση

SANTORINI - ESTATE ARGYROS                      61 € 
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Assyrtiko | Ασύρτικο
Dry wine with delicate aromas of citrus fruits, 
balanced acidity and a long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα εσπεριδοειδών και ορυκτότητας, 
με ισορροπημένη οξύτητα και μακρά επίγευση

MALAGOUSIA - DOMAINE COSTA LAZARIDI                   48 € 
|  MALAGOUSIA - ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Malagousia | Μαλαγουζιά
Dry wine with aromas of peach and apricot, 
refreshing acidity and a long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα ροδάκινου και βερίκοκου, 
με δροσιστική οξύτητα και μακρά επίγευση

SAUVIGNON BLANC - ARGYRIOU WINERY      9 €          39 € 
|  SAUVIGNON BLANC  -  ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Sauvignon blanc
Dry wine with aromas of white flowers, peach and melon,
with high acidity and long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα λευκών λουλουδιών, ροδάκινου
και πεπονιού με υψηλή οξύτητα και μακρά επίγευση

EMPHASIS CHARDONNAY - PAVLIDIS ESTATE                              52 € 
|  EMPHASIS CHARDONNAY  -  ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
Chardonnay
Dry wine with aromas of pineapple and mango, 
balanced acidity and a long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα ανανά και μάνγκο, 
με ισορροπημένη οξύτητα και μακρά επίγευση
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ROSÉ WINES 
| ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ
       

ATLANTIS ROSÉ - ESTATE ARGYROS          10 €          42 € 

| ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΡΟΖΕ - ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Mandilaria - Assyrtiko | Μανδηλαριά - Ασύρτικο
Crisp and fresh dry rosé wine with aromas of strawberry,
apple and cherry
Ξηρός οίνος με αρώματα φράουλας, μήλου και κερασιού.
Η σχετικά υψηλή οξύτητα του Ασύρτικου του δίνει 
μια τραγανή φρεσκάδα

ROSÉ - DOMAINE COSTA LAZARIDI            11 €          47 € 
|  ΡΟΖΕ - ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Merlot - Agiorgitiko - Grenache
Dry wine with aromas of strawberry and raspberry, 
a light and refreshing taste with a balanced finish
Ξηρός οίνος με άρωμα φράουλας και βατόμουρου 
με ανάλαφρη, δροσιστική γεύση και ισορροπημένο τελείωμα

LENGA PINK - AVANTIS ESTATE                  45 € 
| LENGA PINK - ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ
Mavrokoudoura - Gewurtztraminer
| Μαυροκουντούρα - Gewurtztraminer
Dry wine with aromas of pink roses, sweet grapes 
and citrus fruits, a spicy character and balanced acidity
Ξηρός οίνος με αρώματα ροζ τριαντάφυλλου, γλυκού σταφυλιού 
και εσπεριδοειδών, με πικάντικο χαρακτήρα και ισορροπημένη οξύτητα
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RED WINES
| ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ

       
ATLANTIS RED - ESTATE ARGYROS               42 € 
|  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Mandilaria - Mavrotragano | Μανδηλαριά - Μαυροτράγανο
Full-bodied wine with complex aromas of red fruits, 
hints of plum, leather and sweet spices
Γεμάτο σώμα με φίνες τανίνες, πολύπλοκα αρώματα κόκκινων φρούτων 
με νότες δαμάσκηνου, δέρματος και γλυκών μπαχαρικών

MM - DOMAINE SIGALAS            11 €          48 € 
| MM - ΚΤΗΜΑ  ΣΙΓΑΛΑ
Mavrotragano - Mandilaria | Μαυροτράγανο - Μανδηλαριά
Dry wine with a refreshing scent of red fruits, 
tannins and acidity
Ξηρός οίνος με αναζωογονητικό άρωμα κόκκινων φρούτων, 
ένα μπουκέτο αναμεμιγμένων αρωμάτων, τανίνες και οξύτητα

NEMEA - ESTATE PAPAIOANNOU          10 €          42 € 
| ΝΕΜΕΑ - ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Agiorgitiko | Αγιωργίτικο
Dry wine with aromas of red fruits, butter and caramel, 
a balanced taste and rich tannins
Ξηρός οίνος με αρώματα κόκκινων φρούτων, βουτύρου 
και καραμέλας με ισορροπημένο στόμα και πλούσιες τανίνες

CABERNET SAUVIGNON - DOMAINE MEGA SPILEO         50 € 
| CABERNET  SAUVIGNON - ΚΤΗΜΑ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Cabernet Sauvignon
Dry wine with aromas of green pepper, black forest fruits
and dark chocolate, and a long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα πράσινης πιπεριάς, 
φρούτων του δάσους και μαύρης σοκολάτας με μακρά επίγευση
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SWEET WINES 
| ΓΛΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 10
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VINSANTO FIRST RELEASE  -  ESTATE ARGYROS        16 €         74 €

| ΒΙΝΣΑΝΤΟ FIRST RELEASE  -  ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Aidani - Assyrtiko - Athiri | Αηδάνι - Ασύρτικο - Αθήρι
Naturally sweet wine from sundried grapes with complex
aromas of dried apricots, butter caramel and nuts, preparing 
for an excellent deep mouthfeel
Γλυκός οίνος από λιαστά σταφύλια με αρώματα από αποξηραμένα 
βερίκοκα, καραμέλα βουτύρου και ξηρούς καρπούς που 
προετοιμάζουν για ένα θαυμάσιο στόμα με βάθος και διάρκεια

SAMOS VIN DOUX - U.W.C. SAMOS             9 €          39 € 
| SAMOS VIN DOUX - Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ
Muscat of Samos | Μοσχάτο Σάμου
Sweet wine with aromas of apricot jam and mature melon 
Γλυκός οίνος με αρώματα μαρμελάδας βερίκοκου και ώριμου πεπονιού



       

INTERNATIONAL WINES
| ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΑΣΙΑ

         
WHITE WINES | ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ
PINOT GRIGIO - ELENA WALCH            54 € 
Pinot Grigio
Dry wine with aromas of pear, white pepper 
and sage with long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα αχλαδιού, λευκού πιπεριού 
και φασκόμηλου με μακρά επίγευση

CHABLIS CHAMPS ROYAUX - WILLIAM FEVRE          76 €

Chardonnay
Dry wine with notes of citrus and white-fleshed fruits
and excellent acidity
Ξηρός οίνος με αρώματα εσπεριδοειδών, λευκόσαρκων φρούτων
και εξαιρετική οξύτητα

ROSÉ WINES | ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ
MIRAVAL - CHATEAU DE MIRAVAL           69 € 
Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah
Dry wine with aromas of fresh fruits and flowers 
with soft acidity and long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα φρέσκων φρούτων και λουλουδιών, 
με απαλή οξύτητα και μακρά επίγευση  

WHISPERING ANGEL - DOMAINE SACHA LICHINE          70 € 
Cinsault, Grenache, Mourverde, Rolle, Syrah
Dry wine with aromas of strawberry and wild flowers 
and strong acidity
Ξηρός οίνος με αρώματα φράουλας και άγριων λουλουδιών 
με δυνατή οξύτητα 

RED WINES| ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ
PINOT NOIR - HAHN ESTATE            68 € 
Pinot noir
Dry wine with aromas of cherry, strawberry, 
raspberry and vanilla, and a long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα κερασιού, φράουλας, 
βατόμουρου και βανίλιας με μακρά επίγευση

RIDGE ESTATE -  CABERNET SAUVIGNON            176 €

Cabernet Sauvignon,  Merlot,  Petit Verdot
Dry wine with aromas of black cherry, plum, black tea, 
cedar and oak, and a long aftertaste
Ξηρός οίνος με αρώματα κερασιού, δαμάσκηνου, μαύρου τσαγιού,
κέδρου και δρυ με μακρά επίγευση
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