NEW
Delivery Menu

SALADS / ΣΑΛΑΤΕΣ

CEASAR SALAD (CHICKEN OR PRAWNS)
Romaine lettuce with aromatic croutons, drizzled with Caesar sauce, parmesan cheese
and crispy bacon
Μαρούλι με αρωματικά κρουτόνια σερβιρισμένα με σάλτσα του καίσαρα, τυρί παρμεζάνα
και τραγανό μπέικον
€12.50

GOAT’S CHEESE SALAD
Green leaves, goa’s cheese, pomegranate, walnuts, cherry tomatoes & honey – mustard dressing
Πράσινη σαλάτα, κατσικίσιο τυρί, ρόδι, καρύδια, ντοματίνια και σώς από μουστάρδα & μέλι
€13.50

MAIN DISHES / ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

CHICKEN ALFREDO
Chicken ﬁllets with mushrooms, bacon tossed in creamy parmesan sauce. Served with vegetable rice
Φιλετάκια κοτόπουλου με μανιτάρια, μπέικον σε κρεμώδες σάλτσα παρμεζάνας.
Σερβίρεται με ρύζι λαχανικών
€12.00

TEXAS PORK RIBS WITH CHEESE MASH POTATOES
Marinated slow cooked pork ribs with Texas BBQ sauce served with cheesy mashed potatoes
and side salad
Αργομαγειρεμένα μαριναρισμένα χοιρινά παϊδάκια με Τέξας BBQ σως. Σερβίρεται με πουρέ πατάτας
και τυριού και συνοδεύεται με σαλάτα εποχής
€12.00

CHICKEN FAJITAS
Chicken stripes with assorted peppers served in tortilla bread, assorted dips and French fries
Λωρίδες φιλέτο κοτόπουλο με διάφορες πιπεριές. Συνοδεύεται από διάφορα ντίπς και τηγανιτές πατάτες
€10.00

CITRUS SALMON
Baked salmon ﬁllet with citrus segments. Served with Jasmin rice and white wine sauce
Φιλέτο σολομού με εσπεριδοειδή. Σερβίρεται με ρύζι και σάλτσα λευκού κρασιού
€14.50

MAIN DISHES / ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

FROM OUR GRILL
PORK CHOP (approx. 650gr) / Χοιρινή Μπριζόλα στη σχάρα
€12.00

CHICKEN KEBAB
Marinated chicken ﬁllet on the skewer, served with french fries, salad and pitta bread
Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου σουβλάκι. Σερβίρετε με πατάτες τηγανιτές, σαλάτα & πίττα
€10.50

BURGERS / ΜΠΕΡΚΕΡ
CLASSIC BEEF BURGER
Tender and juice homemade beef burger. Served with french fries
Ζουμερό σπιτικό μπιφτέκι με βοδινό κιμά. Σερβίρετε με τηγανιτές πατάτες
€10.00

MAKE YOUR OWN BURGER
Choice of / Επιλογή από:
Halloumi Cheese / Χαλούμι

€1.50

Edam Cheese / Τυρί «Edam»

€1.00

Grilled Bacon / Μπέικον στη Σχάρα

€1.00

Fried Εgg / Τηγανιτό Αυγό

€1.00

Fried Onions / Τηγανίτα Κρεμμύδια

€0.80

All Burgers are served in a bun with side salad and French fries
Όλα τα Μπιφτέκια σερβίρονται σε ψωμάκι με σαλάτα και πατάτες τηγανίτες

PASTAS - RISOTTO / ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΡΙΖΟΤΟ
MUSHROOM RISOTTO
Arborio rice with 4 kinds of wild mushrooms enriched with truﬄe oil
Ρύζι arborio με 4 είδη άγριου μανιταριού και λάδι τρούφας
€12.00

BEEF & MUSHROOMS LINGUINI
Fresh linguini with wild forest mushrooms and beef stripes paste in rich creamy sauce.
Φpέσκα λιγκουίνι με άγρια μανιτάρια του δάσους και ψαχνά κομμάτια βοδινού σε πλούσια κρεμώδη σάλτσα.
€12.50

LENTEN MENU / ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΜΕΝΟΥ

STARTERS & SALADS
QUINOA SALAD
Quinoa with organic greens, avocado, mango, cashew nuts, pomegranate seeds, citrus segments
and citrus vinaigrette
Κινόα με βιολογικά χόρτα, αβοκάντο, μάνγκο, ρόδι, κομμάτια εσπεριδοειδών και ξηροί καρποί Κασίους.
Σερβίρεται με βινεγκρέτ εσπεριδοειδών
€12.00

MAIN DISHES / ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
OCTOPUS MEDITERRANEAN
Grilled octopus served with baby potatoes
Χταπόδι στη σχάρα σερβιρισμένο με πατάτες νέας σοδιάς
€24.50

FRIED CALAMARI / ΤΗΓΑΝΙΤΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Fried calamari accompanied with potatoes chips and salad.
Καλαμάρι τηγανιτό συνοδευμένο με πατάτες και σαλάτα.
€12.00

SEAFOOD PASTA / ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
Seafood Pasta with prawns, mussels served with tomatoes and coconut sauce.
Μακαρονάδα ψαρικών με γαρίδες, μύδια και πλούσια σάλτσα ντομάτας με κρέμα καρύδας.
€15.00

SUSHI

GREEN ROLL
Ice berg, avocado, cucumber
8 pcs €12.00

CALIFORNIA ROLL
Crab, cucumber, mango, mayonnaise
8 pcs €13.50

SMOKED SALMON ROLL
Smoked salmon, avocado, cucumber, Philadelphia cheese
8 pcs €15.00

CHICKEN TERIYAKI ROLL
Chicken, cucumber, iceberg, sesame, teriyaki glaze
8pcs €14.50

TIGER TEMPURA PRAWN ROLL
Prawns tempura, cucumber, chili mayo

8pcs €15.00

COMBINATION PLATTER
Green, California, Smoked Salmon, Chicken Teriyaki, Tiger Prawn

20pcs €26 | 40 pcs €48

