






Ορεκτικά / Starters 

Τζατζίκι / Homemade “Tzatziki”
Με λάδι άνηθου & ψημένο σκόρδο 
With garlic comfit & dill oil

Τυροκαυτερή / Spicy Feta cheese mousse
Με κόκκινη πιπεριά & καβουρδισμένο κουκουνάρι 
With red pepper & pine nuts

Τηγανιά µανιταριών / Sauteed mushrooms 
Αρωματισμένη με θυμάρι & λαδολέμονο 
With thyme & lemon-oil sauce 

Ταλαγάνι σοτέ / Greek cheese “Talagani”
Με αποξηραμένα βερίκοκα, μπέικον, φουντούκια & σάλτσα λεμονιού με πετιμέζι 
With dried apricots, bacon,hazelnuts & molasses-lemon sauce  

Παραδοσιακό µπουγιουρντί / Traditional “Bougiourdi”
Με γλυκό μπούκοβο, λιαστές ντομάτες, πιπεριές, φέτα & μυζήθρα 
With sun dried tomatoes, chili flakes, peppers, Feta & Myzithra cheese 

Κολοκυθάκια τηγανητά / Deep fried zucchini 
Με σάλτσα γιαουρτιού αρωματισμένη με λεμόνι & δυόσμο 
With yoghurt flavored with lemon & mint 

Φέτα τηγανιτή / Fried Feta cheese 
Με σουσάμι & ανθόμελο 
With sesame & blossom honey 

Ταλιάτα µανιταριών / Mushroom tagliata 
Με μαγιονέζα πορτσίνι, κρουστά ψωμιού με παρμεζάνα & λαδολέμονο 
With porcini mayonnaise, crispy bread crumbs & lemon-oil sauce 

Ψητές πιπεριές Φλωρίνης / Grilled red peppers from Florina 
Με λάδι μαϊντανού & Κατίκι ∆ομοκού 
With parsley oil & Greek cream cheese Katiki

Πατάτες τηγανίτες / Homemade deep fried potatoes 
+κεφαλοτύρι 0.50€
+grated cheese Kefalotiri 0,50€

Χειροποίητοι κολοκυθοκεφτέδες / Homemade zucchini fritters 
Με φρέσκα αρωματικά, Φέτα & γιαούρτι 
With fresh herbs, Feta & yoghurt 

Σουφλέ πατάτας / Potatoes souffle  
Με μπέικον, ελληνικά τυριά, αρακά & μυρωδικά 
With bacon, Greek cheeses, green peas & fresh herbs 

Παραδοσιακή µελιτζανοσαλάτα / Traditional aubergine salad 
Με ξιδάτη πιπεριά, Φέτα & λαδολέμονο με ταχίνι 
With sour red pepper, Feta & lemon-oil with sesame dressing 

Χόρτα εποχής / Greens salad “Chorta”
Με λαδολέμονο & ξιδάτη πιπεριά 
With lemon-oil sauce & sour peppers

Καρπάτσιο µόσχου / Βeef carpaccio 
Με μαγιονέζα λευκής τρούφας, φουντούκια, παντζάρι & παρμεζάνα 
With white truffle mayonnaise, hazelnuts, beetroots & parmesan 

6,20 €

4,00 €

6,00 €

7,50 €

5,50 €

3,50 €

7,50 €

7,00 €

5,50 €

5,50 €

18,00 €

3,50 €

4,50 €

6,00 €

8,50 €

Κροκέτα Τυριού / Cheese Croquette
Κροκέτα με διάφορα είδη τυριών, συνοδεύεται με μαρμελάδα
φράουλα και φρέσκια baby ρόκα/Croquette with different types of
cheese, accompanied by strawberry jam and fresh baby rocket.

7,00 €

8,00 €

Με μαρμελάδα τομάτας και λεμόνι
With tomato marmalade and lemon

Τηγανιτός Μπάτζος Εδέσσης / Fried Batzos Cheese of Edessa

Μοσχαρίσιο ταρτάρ / Βeef tartare 
Με πίκλες, φριγανισμένο ψωμί & μαρμελάδα ντομάτας 
With pickles, baked bread & tomato jam 

Ψητό µεδούλι µόσχου / Οven baked bone marrow 

17,00 €

8,00 €
Με αγγουράκι τουρσί, μαγιονέζα & πέστο μαϊντανού με λεμόνι 
With pickled cucumber, mayonnaise & parsley pesto with lemon





Σπανάκι & ρόκα / Βaby spinach & rocket
Με ψητό Ταλαγάνι, λιαστές ντομάτες, ελιές & καβουρδισμένο σουσάμι
with grilled Talagani cheese, sun dried tomatoes, olives & sesame

Λάχανο & καρότο / Cabbage & grated carrot
με φινόκιο, σταφίδες, πράσινο μήλο & ντρέσινγκ φουντουκιού με μέλι
with fennel with raisins, green apple,  hazelnut dressing

8,50 €

5,50 €

7,50 €

Σαλάτες / Salads

Χωριάτικη / Greek salad “Choriatiki”
με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & φέτα Π.Ο.Π
with extra virgin olive oil & Feta Cheese

6,50 €Κρητικός ντάκος / Cretan salad
με φρέσκια ντομάτα, φέτα, ελιές & ρίγανη
with barley rusks, feta cheese, olives & oregano

8,00 €Σαλάτα του Καίσαρα / Caesar’s salad
με κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόνς, ψητό μπέικον & λιναρόσπορο
with chicken, parmesan, crouton, crisp bacon & poppy seads.

6,00 €Χειµερινός κήπος / Winter salad 
Με βραστό μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρι, κρέμα τυριού με
πάπρικα & φιλέτα πορτοκαλιού
With boiled broccoli, cauliflower, beetroot, cream cheese
with paprika & orange 

7,00 €Σπανάκι και ice berg / Baby spinach and ice berg
με πράσινο μήλο, κράνμπερις, πιπεριά Φλωρίνης, φέτα & καρύδια
with green apple, cranberries, grilled red peppers from Florina,
Feta Cheese & walnuts

8,50 €Φρέσκα φυλλολαχανικά / Fresh greens
με ταρτάρ παντζαριού αρωματισμένο με πορτοκάλι, ντοματίνια,
παξιμάδι χαρουπιού & Κατίκι ∆ομοκού
with beetroot tartare scented with orange, cherry,
tomatoes, carob rusks & cream cheese Katiki Domokou





6,00 €

Ζυμαρικά & ριζότο / Pasta & risotto 

Τσοµπλέκι στο πήλινο / Traditional “Tsobleki” 
Με σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι, λαχανικά & φέτα 
With slow cooked beef, vegetables & Feta 

Μουσακάς / Greek Moussaka 
With minced beef, aubergine, potatoes & béchamel 

Σιγοψηµένος χοιρινός λαιµός / Slow cooked pork neck 
Με πουρέ πατάτας, ξιδάτη πιπεριά, κρεμμυδάκια κομφί & σάλτσα μπάρμπεκιου 
With potato puree, sour red pepper, onions comfit & bbq sauce 

Μοσχαρίσια στηθοπλευρά “παστίτσιο” / Short ribs “Pastitsio”
Με μανιτάρια, χειροποίητα ζυμαρικά & σάλτσα γραβιέρας 
With mushrooms, calamarata pasta & Graviera cheese sauce 

Μοσχαρίσια µάγουλα / Beef cheeks 
Με πουρέ μελιτζάνας, λάδι λεμονιού με μαϊντανό, τραγανό κρεμμύδι & σάλτσα ψητού
With aubergine puree, lemon-parsley oil, crispy onions & gravy sauce 

Αρνίσιο κότσι “Κλέφτικο” / Lamb shank “Kleftiko”
Ψημένο στη λαδόκολλα, με πατάτες, πιπεριές, δεντρολίβανο  & γραβιέρα 
Baked in kitchen paper with potatoes, peppers, rosemary & Graviera cheese

Λιγκουινι µε σάλτσα ντοµάτας / Linguini napolitan 
Βασιλικό & παρμεζάνα  / With basil & parmesan 
Ριγκατόνι µε πέστο βασιλικού / Rigatoni with pesto
Φρέσκια μοτσαρέλα, χειροποίητο πέστο βασιλικού και πιπέρι 
Fresh mozzarella, homemade pesto and fresh pepper 

8,00 €

8,50 €

8,00 €

12,00 €

15,00/22,00 €

12,00 €

9,50 €

12,00 €

12,00 €

11,00 €

14,00 €

31,00 €

15,00 €

32,00 €

Παραδοσιακά πιάτα ημέρας από τον ξυλόφουρνο
Traditional dishes cooked in wood oven 

Ταλιατέλες µε κοτόπουλο / Tagliatelle with chicken 
Μανιτάρια, κρέμα γάλακτος & μπέικον  / mushrooms, heavy cream & bacon 

Ριγκατόνι µε σάλτσα παρµεζάνας / Rigatoni with parmesan sauce 
Ποικιλία μανιταριών & άγρια ρόκα  / With mushrooms & arugula leaves 
Χυλόπιτες µε µοσχαράκι / Greek pasta “Chilopites”
Φρέσκα αρωματικά & σιγομαγειρεμενο μοσχαράκι 
With fresh herbs and slow cooked beef 

Γαριδοµακαρονάδα / Shrimp pasta    ( για δυο)/(for two)
Με λευκή ή κόκκινη σάλτσα, ζωμό γαρίδας & φρέσκο βούτυρο 
With cream or tomato sauce, bisque & fresh butter

Ριζότο µε ψητό σολοµό / Salmon risotto
Με φρέσκα αρωματικά, λεμόνι & παρμεζάνα 
With fresh herbs, lemon & parmesan 
Ριζότο µανιταριών / mushroom risotto 
Με ποικιλία μανιταριών, κρέμα πορτσίνι & παρμεζάνα 
With Mushrooms, porcini cream & parmesan 

Ριζότο µε κοτόπουλο / Chicken risotto 
Με φρέσκα αρωματικά & παρμεζάνα  / With fresh herbs & parmesan

 Ψητή πέστροφα στη σχάρα / Grilled trout 
Με ψητά λαχανικά & λαδολέμονο / With vegetables on grill & lemon-oil sauce 

10,00 €

15,00 €

12,00 €

13,50 €

9,50 €

Ψάρια & Θαλασσινά / Fish & Sea food 

Σολοµός µε χόρτα / Salmon with greens 
Κρέμα σελινόριζας, αχνιστά χόρτα & λαδολέμονο
Celery root cream, sautéed greens & lemon-oil sauce 

Λεµονάτο φιλέτο τσιπούρας / Sea bream fillet 
Με κάπαρη, φινόκιο, λεμόνι, μυρωδικά και πατάτες φούρνου 
With capers, fennel, baked potatoes and herb-lemon sauce

Γαρίδες σαγανάκι / Shrimps “Saganaki”
Με σάλτσα ντομάτας, τσίπουρο & φέτα / With tomato sauce, tsipouro & Feta cheese

Τηγανητό καλαµάρι / Fried squid 
Με πατάτες τηγανητές / With French fries





9,00 €

9,50 €

9,50 €

13,00 €

10,00 €

9,50 €

9,50 €

15,00 €

12,00 €

9,50 €

22,00 €

35,00 €

24,00 €

60,00 €

45,00 €

Κρέατα της ώρας / Meat pan fried & grill 

Εκλεκτές κοπές / Premium cuts 
Rib eye
Με πουρέ πατάτας, ψητά μανιτάρια & γλάσο
παλαιωμένου βαλσάμικου με θυμάρι / With potato puree, sautéed
mushrooms & balsamic glaze with thyme 

Μοσχαρίσια σπαλοµπριζόλα
ξηρής ωρίμανσης 20 ημερών
Dry aged beef steak for 20 days 

Μοσχαρίσια Tomahawk black Angus 
Tomahawk steak

T-Bone steak
Με πατάτες τηγανίτες, άγρια βότανα & μαγιονέζα λεμονιού 
With deep fried potatoes, wild herbs & lemon mayonnaise 

Χωριάτικη χοιρινή τηγανιά / Pork “Tigania” 
Με λεμόνι & ρίγανη 
Pan fried pork with lemon & oregano 

Τηγανιά κοτόπουλο / Chicken “Tigania”
Με πιπεριές, μουστάρδα & γραβιέρα 
Pan fried chicken with mustard, peppers & Graviera cheese 

Ψητό στήθος κοτόπουλου / grilled chicken breast 
Με γλυκόξινα λαχανικά, αρωματικό πιλάφι και λαδολέμονο 
With sweet and sour vegetables, steamed rice & lemon-oil sauce 

Ψαρονέφρι µε χουρµάδες  / Pork Fillet with dates 
Κάστανα, ξύδι βαλσάμικο, μέλι & πουρέ σελινόριζας 
Chestnuts, balsamic vinegar, honey & celery root puree

Μπριζολάκια χοιρινά / Pork escalope 
Με σάλτσα Φέτας, ψητές πατάτες & μανιτάρια 
With Feta cheese sauce, baby potatoes & mushrooms 

Χοιρινό σουβλάκι / Pork skewers 
Με πατάτες τηγανίτες & λαδολέμονο μυρωδικών 
With deep fried potatoes & lemon-oil sauce with herbs 

Σνίτσελ κοτόπουλο / Chicken Schnitzel
Με σάλτσα μανιταριών & πατάτες τηγανίτες 
With mushroom sauce & deep fried potatoes 

Χοιρινή σταβλίσια / Pork chop “Stavlisia” 600-700 γρ/gr
Με πατάτες τηγανητές & λαδολέμονο 
With deep fried potatoes & lemon-oil sauce 

Χοιρινό κοντοσούβλι / “Kontosouvli” grilled pork like skewer 
Με πατάτες τηγανίτες, ψητά πιτάκια, αρωματικά & λεμόνι 
With deep fried potatoes, pita bread, herbs & lemon 

Χειροποίητο µπιφτέκι / Homemade meat patty 
Με πουρέ πατάτας, μυρωδικά & λεμόνι 
With potato puree, fresh herbs & lemon 

Ταλιάτα µοσχαρίσια / Beef Tagliata 
Με ψητό κουνουπίδι, φρέσκια ρόκα, παρμεζάνα  & ελαιόλαδο
With grilled cauliflower, fresh arugula, parmesan & olive oil





Fischer 

Νύµφη 

Fix Hellas 

Fix Dark 

Paulaner Weisse 

Erdinger 

Amstel 

Heineken Free

Amstel Radler 

Heineken 

ΑΛΦΑ

Mamos 

Mc Farland 

Kaiser 330ml 

SOL 330ml

3,50 €

4,00 €

5,00 €

5,00 €

3.50 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

3,50 €

4,00 €

5,00 €

4,50 €

6,00 €

330ml

330ml

500ml

500ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml





Strongbow Red berries

Strongbow Gold Apple

4,00 €

4,00 €

330ml

330ml









1,00 €Ψωµί χειροποίητο / Ηandmade bread
Ψημένο στο ξυλόφουρνο / baked in the wood oven
Συνοδεύεται μαζί με ντιπ από χειροποίητες σάλτσες


