
“ Το κατάστημά μας είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με 
στόχο την φιλοξενία το ζεστό περιβάλλον και την άριστη 

εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Όλα αυτά με βασική καθημερινή μας επιθυμία την άριστη 
ποιότητα πρώτων υλών που προμηθευόμαστε για να 

αναπαράγουμε τα πιάτα με τις γνωστές γεύσεις αλλά την 
μοντέρνα τους εμφάνιση. ,,



ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Πατάτες τηγανητές
(φρέσκες) 

Καλιτσουνάκια παραδοσιακά
(σπανάκι & κρητικά τυριά) 

Κολοκυθοκεφτέδες
(ντομάτα, δυόσμο & φέτα) 

Μύδια & Κυδώνια αχνιστά
(ντοματίνια, λευκό κρασί, σκόρδο & 

φρεσκοτριμμένη φέτα) 

Τυρί γραβιέρα σαγανάκι

Χταπόδι
(αιγαιοπελαγίτικο) 

Τζατζίκι
(γιαούρτι, σκόρδο, καρότο & άνηθο) 

Ψαράκι τηγανητό ψιλό

Κρεμμυδοκαλίτσουνα

Καλαμαράκια τηγανητά

Κρεατότουρτα

Αχινοί

Μαραθόπιτα

ψωμάκι, ντακάκι, κριτσίνι, ελιές, πάστα ντομάτας & ελαιόλαδο
(ανά άτομο) 



ΣΑΛΑΤΕΣ

Σαλάτα του βοσκού
(μαρούλι, ρόκα, μανιντάρια, ντοματίνια, φλοίδες τυριού & ξηρούς καρπούς) 

Καπνιστού σολωμού
(μαρούλι, λόλο ρόσο, φινόκιο, καπνιστό σολωμό 

με dressing από ελαιόλαδο & λεμόνι) 

Σπανάκι & βαλεριάνα
(σπανάκι baby, βαλεριάνα, gorgonzola, αχλάδι κομπόστα, 

προσούτο & κολοκυθάκι ψητό) 

Πράσινη σαλάτα
(φέτα, λαχανικά σχάρας, παντζάρι, σπανάκι, μαρούλι & dressing μηλόξυδο) 

Κινόα
(ψητή γαρίδα, μύδια, ντομάτα καρέ, ξύσμα λάιμ & φρέσκο κρεμμυδάκι) 

Εν Ελλάδι
(ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, γλιστρίδα, ντακάκια, πατάτα βραστή & φέτα) 

Αβοκάντο
(μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, ροκούλα & dressing αρωματικό λάδι) 

Ντακάκια
(φρέσκια ντομάτα & ντόπια μυζήθρα)



ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Αγκινάρας
(κρέμα αγκινάρας, καπνιστό σολωμό & 

ντοματίνια)

Φρούτα της θάλασσας
(γαρίδες, βόνγκολε, μύδια, καλαμάρια & 

μία καραβίδα μεγάλη) 

Μύδια, κυδώνια
(λευκό κρασί, σκόρδο & μπούκοβο)

Γαριδομακαρονάδα
(λευκή σάλτσα, σκόρδο & φρέσκα 

μυρωδικά)

Σολωμού
(μαριναρισμένο σολωμό, σκιουφιχτά 

σπιτικά ζυμαρικά,
σε ελαφριά λευκή σάλτσα) 

Μπολονέζ
(μοσχαρίσιος κιμάς) 

Πανσέτα
(πανσέτα καπνιστή, κρεμμύδι & σάλτσα 

ντομάτας) 

Παπαρδέλες
(άγρια μανιντάρια, ψημένα στο ζωμό 

τους) 

Καραβιδομακαρονάδα
(μικρά καραβιδάκια) 

Αστακομακαρονάδα
(αστακό 300 γραμμάρια) 

Κοτόπουλο
(σε λευκή αρωματική σάλτσα) 

Κρητική καρμπονάρα
(απάκι & σύγκλινο) 

Του Αγρού
(λαχανικά & ραγού μελιτζάνας) 



ΡΙΖΟΤΟ

Παέγια Εν Ελλάδι
(καλαμάρια, γαρίδες, μύδια, κυδώνια, κοτόπουλο & χοιρινό) 

Παέγια θαλασσινών
(καλαμάρια, γαρίδες, μύδια & κυδώνια) 

Παέγια κρεατικών
(κοτόπουλο, χοιρινό & χωριάτικο λουκάνικο) 

Η παέγια είναι ένα παραδοσιακό 
φαγητό της Ισπανίας. Αν και 
θεωρείται το τυπικό ισπανικό 
έδεσμα, στην πραγματικότητα 

η ύπαρξή του μάλλον οφείλεται 
στο πέρασμα των Μαυριτανών 

από την Ισπανία. Πρόκειται 
δηλαδή για συνταγή με αραβικές 

καταβολές.

“Παέγια”



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Σοφρίτο χοιρινό
(χοιρινό εσκαλόπ & σάλτσα με ξύδι, σκόρδο & λευκή κρέμα)

Φιλέτο σολωμού
(κοπή παβέ)

Μοσχαρίσια ταλιάτα
(με σάλτσα κρέατος, γαρνιρισμένη με ρόκα & 

φλοίδες παρμεζάνας)

Κοτόπουλο φιλέτο

Χοιρινό φιλέτο
(ψαρονέφρι) 

Μοσχαρίσια μπριζόλα

Χοιρινή μπριζόλα λαιμού

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο
(γεμιστό με φέτα & ντομάτα) 

Σουπιά ψητή
(πέστο βασιλικού, φρέσκιες τηγανητες 

πατάτες & κονφί ντοματίνια) 

Γαρίδα ψητή
(οκτώ μεγάλες γαρίδες) 

Φιλέτο τόνου

Ψάρι ημέρας Α

Ψάρι ημέρας β

Ψάρι ημέρας ιχθυοτροφείου

ΣΤΗΝ ΣΧΑΡΑ



ΠΙΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

Μουσακάς

Μοσχάρι κοκκινιστό

Γεμιστά

Μπουρέκι

Σουτζουκάκια

Κοτόπουλο κοκκινιστό με πατάτες τηγανητές

Παστίτσιο

Αρνί στον φούρνο



ΓΛΥΚΑ

Γαλακτομπουρεκάκια

Ζουμερό κέικ σοκολάτας

Πορτοκαλόπιτα

Παγωτό
(βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, στρατσιατέλα)



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Coca Cola
(classic, light, zero, στέβια)

Fanta
(πορτοκάλι, λεμόνι, μπλέ)

Ice Tea
(ροδάκινο, λεμόνι, πράσινο)

Sprite

Tonic

Γεράνι πορτοκάλι 

Γεράνι λεμονάδα

Γεράνι σόδα 

Γεράνι μπριράλ

Γεράνι γκαζόζα

Ανθρακούχο νερό

ΜΠΥΡΕΣ

Erdinger 

Kaiser

Mythos βαρέλι
(300ml, 500ml)

Χάρμα βαρέλι
(300ml, 500ml)

Alfa

Amstel

Heineken

Fix

Mythos

Corona 



ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΑΛΚΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Τσικουδιά
(250ml)

Λικέρ τριαντάφυλλο
(250ml)

Λικέρ βερίκοκο
(250ml)

Vodka

Whiskey

Rum

Gin

Ούζο πλωμάρι

Ρετσίνα Χανίων
(500ml)

Ποτήρι κρασί λευκό

Ποτήρι κρασί κόκκινο

Λευκό κρασί
(500ml, 1lt)

Κόκκινο κρασί
(500ml, 1lt)

Milkshake
(σοκολάτα, βανίλια, φράουλα)

Φυσικός χυμός πορτοκάλι

Ζεστό τσάι
(λεμόνι, χαμομήλι, κανέλα, μαλοτήρα)

Χυμός πορτοκάλι

Χυμός ροδάκινο

Χυμός μήλο

Χυμός ανανά



ΚΑΦΕΔΕΣ

Ελληνικός μονός/διπλός

Νες καφέ

Φραπέ

Φραπέ με παγωτό

Φραπέ με baileys

Εσπρέσσο μονό/διπλό
 

Εσπρέσσο lungo

Εσπρέσσο ristretto

Καπουτσίνο μονό/διπλό

Λάτε ζεστό/κρύο

Φρέντο εσπρέσσο

Φρέντο καπουτσίνο

Αμερικάνο

Φίλτρου

Ιρλανδέζικος καφές


