
 
 

 
                                                                                      Restaurant Menu 

 
 
 
                                ΟΡΕΚΤΙΚΑ/STARTERS 

 
                                         
                   Ψητά λαχανικά γαρνιρισμένα με κρέμα βαλσάμικο 
                        Grilled vegetables garnished with balsamic cream 
 
                                      Φρέσκα μανιτάρια a la crème 
                                      Fresh mushrooms a la crème 
 
                                    Μανιτάρια σοταρισμένα με σκόρδο 
                                      Mushrooms sauteed with garlic 

 
                          Πατάτες τηγανιτές με τριμμένη φέτα 
                                 French Fries with trimmed feta cheese 
 
                                              Πατάτες τηγανιτές 
                                                  Frech Fries 

 
                     Τυρί φέτα με παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη 
                              Feta cheese with virgin oil and oregano 
 
                          
 
 
 
 
 
 



                                             
             ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ/MAIN COURSE 

  
          Κοτόπουλο φιλέτο με ελληνικές πιτούλες ,τζατζίκι 
                                            και πατάτες τηγανιτές 
                          Chiken fillet with gree pita bread,tzatziki and french 
                                                           fries 
                
                  Κοτόπουλο φιλέτο με σώς φέτας , ελληνικές πιτούλες 
                                     τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές 
                       Chicken fillet with feta cheese sauce,greek pita bread 
                                            tzatziki and french fries 
                       
                        Koτόπουλο φιλέτο a la crème με ελληνικές πιτούλες 
                                                και πατάτες τηγανιτές 
                       Chiken fillet a la crème with greek pita bread and 
                                                      french fries 
                         
                         Χοιρινός γύρος με ελληνικές πιτούλες,χειροποίητο 
                                       τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές 
                         Pork gyros with greek pita bread and french fries 
 
                        Μπιφτεκάκια χειροποίητα με ελληνικές πιτούλες 
                                            και πατάτες τηγανιτές 
                        Homemade burgers with greek pita bread and 
                                                      french fries 
                
                        Χειροποίητο χοιρινό σουβλάκι με ελληνικές πιτούλες 
                                     τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές 
                          Homemade pork souvlaki with greek pita bread 
                                            tzatziki and french fries 
  
                        Xοιρινή τηγανιά με κρεμύδι , λεμόνι και ρίγανη 
                                          σβησμένη σε λευκό κρασί 
                        Fried pork pieces with onion, lemon and oregano 
                                             sauteed in white wine 
 
                        
                                  Κοτομπουκίες με πατάτες τηγανιτές 
                                   Chiken nuggets with fried potatoes 
 
                                 Γαρίδες* σχάρας με σώς λαδολέμονο 



                        Grilled shrimps* with olive oil and lemon sauce 
 
                    Γαρίδες* σαγανάκι με σάλτσα τομάτας , τριμμένη φέτα 
                                         σβησμένες σε λευκό κρασί 
                   Shrimps* saganaki with tomato sauce,grated feta cheese 
                                             sauteed in white wine 
 
                    Καλαμάρι* τηγανιτό σε ροδέλες με πατάτες τηγανιτές 
                                Fried squid* rings with french fries 
  
                    
                                
 
                                               ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS 
 
                  Σαλάτα Λαγαρία με μαρούλι,φέτες απο αγγούρι, 
            κολοκύθι,καρότο, τομάτα, πλιγούρι , φλούδες παρμεζάνας 
                                   και σώς βινεγκρέτ βαλσάμικου 
 
                 Lagaria salad with lettuce,cucumber slices,zucchini, 
            carrot,tomato,groat,parmesan flakes and balsamic sauce 
                                                   vinegraitte 
 
                  Ελληνική σαλάτα με ζουμερή τομάτα ,αγγούρι,ελιές, 
             κρεμμύδι,τυρί φέτα,έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ελληνικες 
                                                    πιτούλες 
                  Greek salad with juicy tomatoes,cucumber,olives,onion 
               feta cheese , extra virgin olive oil and greek pita bread 
 
                   Kρητικός ντάκος με φρέσκια τριμμένη τομάτα, 
            αγγούρι ,τυρί φέτα , έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ελληνικές 
                                                    πιτούλες 
                    Cretan dakos with fresh grated tomato,feta cheese 
                     extra virgin olive oil and greek pita bread 
  
 
 
 
 
 
                     Τονοσαλάτα με μαρούλι,κρεμμύδι ,πιπερία,τομάτα 
                                          αγγούρι και μαγιονέζα 



                      Tuna salad with lettuce, onion , pepper,tomato 
                                       cucumber and mayonnaise 
 
                      Σαλάτα του Σέφ με τομάτα ,αγγούρι,μαρούλι,τυρί γκούντα 
                                        ζαμπόν , αυγό και κοκτέιλ σώς. 
                     Chef's salad with tomato,cucmber,lettuce,gouda cheese 
                                         ham,egg and cocktail sauce 
 
                    Βίγκαν σαλάτα με ζουμέρες τομάτες ,αγγούρι,πιπεριά 
                      μανιτάρια,καρότο,λάχανο ,καλαμπόκι και σώς πέστο 
                     Vegan salad with juicy tomatoes,cucumber,pepper, 
                      mushrooms,carrot,cabbage,corn and pesto sauce 
 
 
                               
                             ΑΛΟΙΦΕΣ/CREAMY SALADS 
 
                                         Τζατζίκι 
                                                     Tzatziki 
 
                                                 Τυροσαλάτα 
                                           Spicy cheese salad 
                             
                                                    Χούμους                                     
                                                   Hummus 
 
 
                           ΤΟΣΤ/ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ/ΜΠΕΡΓΚΕΡ 
                       TOASTS/SANDWICHES/BURGERS 
 
                                                             Τοστ 
                                     Τυρί γκούντα, ζαμπόν ή γαλοπούλα 
                                                              Tost 
                                           Gouda cheese, ham or turkey 
 
                                                Ελληνικό σάντουιτς 
            Τυρί φέτα ,φρέσκιες ντομάτες, πάστα ελιάς, αγγούρι, ρίγανη 
                                                   Greek Sandwich 
                Feta cheese, fresh tomatoes, olive paste, cucumber, oregano 
 
                                            Σάντουιτς κοτόπουλο* 



                                 Μαρούλι , ντομάτα, σως δυόσμου 
                                              Chicken* Sandwich 
                                     Lettuce, tomato, mint sauce 
 
                                                     Σάντουιτς 
                    Ζαμπόν, τυρί γκούντα, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα 
                                                        Sandwich 
                       Ham, gouda cheese, tomato, lettuse, mayonnaise 
 
                                                    Κλαμπ Σάντουιτς 
Μπέικον, ζαμπόν,τυρί γκούντα, μαρούλι,ντομάτα, μαγιονέζα, και πατάτες       
τηγανιτές* 
 
                                                    Club Sandwich 
Bacon, ham, gouda cheese, lettuce, tomato, mayonnaise and fried potatoes* 
 
                                        Κλαμπ σάντουιτς κοτόπουλο* 
Κοτόπουλο, μπέικον, τυρί γκούντα, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα, και 
πατάτες τηγανιτές* 
                                              Chicken* Club Sandwich 
Chicken* , bacon, gouda cheese, lettuce, tomato, mayonnaiseand fried   
potatoes* 
 
 
                                         Κλαμπ Σάντουιτς Χορτοφάγων 
        Τυρί, φέτα, ντομάτα, μαρούλι, πάστα ελιάς και πατάτες τηγανιτές* 
                                           Club Sandwich Vegetarian 
            Feta cheece, tomato, lettuce, olive paste and fried potatoes* 
 
                                               Κλαμπ Σάντουιτς Βίγκαν 
Μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, καρότο,λάχανο, σως χούμους και   
πατάτες τηγανιτές* 
 
                                                  Club Sandwich Vegan 
Lettuce, tomato, cucumber, pepper, carrot, cabbage, humus sauce and fried 
potatoes* 
 
                                                            Τορτίγια 
                      Τυρί γκούντα, ζαμπόν, μαρούλο, ντομάτα, μαγιονέζα 
                                                              Tortilla 
                         Gouda cheese, ham, lettuce, tomato, mayonnaise 
 
                                                    Τορτίγια με Τόνο 



                                Μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, μαγιονέζα 
                                                   Tortilla with tuna 
                                     Lettuce, tomato, onion,mayonnaise 
 
                                                          Μπέργκερ 
Χειροποίητο μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, σως, πίκλες και 
πατάτες τηγανιτές 
                                                            Βurger 
Homemade burger, lettuce, tomato, onion, sauce, pickles and fried potatoes 
 
                                               Μπέργκερ κοτόπουλο* 
            Μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, σως, πίκλες, πατάτες τηγανιτές* 
                                                    Chicken* burger 
                    Lettuce, tomato,onion,sauce,pickles and fried potatoes* 
 
                                                   Σπέσιαλ Μπέργκερ 
Χειροποίητο μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, τυρί γκούντα, μπέικον, αυγό, 
κρεμμύδι, σως, πίκλες και πατάτες τηγανιτές8 
                                                     Special Burger 
Homemade burger, lettuce, tomato, gouda cheese,bacon, egg, onion, sauce, 
pickles ang fried potatoes* 
 
                                                      Hot dog 
                        Λουκάνικο, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα 
                                                      Hot dog 
                             Sausage, tomato, ketchup, mustard 
 
                                   Hot dog με τηγανιτές πατάτες* 
        Λουκάνικο, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και τηγανιτές πατάτες 
                                     Hot dog with fried potatoes 
                   Sausage, tomato, ketchup, mustard and fried potatoes* 
 
 
                            ΟΜΕΛΕΤΕΣ/OMELETTES 
 
                                                       Καγιανάς 
Παραδοσιακή ελληνική συνταγή με αυγά, ντομάτα, τριμμένη ελληνική φέτα 
και φρυγανισμένο ψωμί 
                                                       Cayana 
Traditional Greek recipe with eggs, tomato, grated greek feta cheese and 
toasted bread 
 



                                              Ομελέτα σπέσιαλ 
Τυρί γκούντα, ζαμπόν, πιπεριά, μανιτάρια, σερβίρεται με φρυγανισμένο 
ψωμί 
                                           Special Omelettte 
Gouda cheese, ham, pepper, mushrooms and served with toasted bread 
 
 
                            ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ/PASTA 
 
                                          Σπαγγέτι Πομοντόρο 
                                          Spaghetti Pomodoro 
 
                                          Σπαγγέτι Μπολονέζ 
                                         Spaghetti Bolognese 
 
                                          Πέννες Καρμπονάρα 
                                             Penne Carbonara 
 
                               Πέννες με κοτόπουλο* και μανιτάρια 
                               Penne with chicken* and mushrooms 
 
                                          Σπαγγέτι αλ Πέστο 
                                          Spaghetti al Pesto 
 
                                          Σπαγγέτι με γαρίδες* 
                                       Spaghetti with shrimps* 
 
 
                                           ΠΙΤΣΑ οικογενειακή 
 
                                                      Μαργαρίτα 
                                    Τυρί γκούντα, ντομάτα, βασιλικό 
Margarita 
Gouda cheese, tomato, basil 
                                                       Ελληνική 
          Τυρί φέτα,ντομάτα, πιπεριά , κρεμμύδι, τυρί γκούντα, ελιές 
Greek 
Feta cheese, tomato, pepper, onion, gouda cheese, olives 
                                                          Τόνο 
                                   Τυρί γκούντα, κρεμμύδι, κάπαρη 
                                                          Tuna 
                                         Gouda cheese, onion, caper 



                                                        Σπέσιαλ 
      Τυρί γκούντα, ντομάτα, ζαμπόν, μπέικον, σαλάμι, μανιτάρια, πιπεριά 
Gouda cheese, tomato,ham,bacon, salami, mushrooms, pepper 
                                                           Βίγκαν 
Σάλτσα ντομάτας, πιπεριά, μανιτάρια, καρότο, λάχανο, καλαμπόκι, σως 
πέστο 
                                                            Vegan 
    Tomato sauce, pepper, mushrooms, carrot, cabbage, corn, pesto sauce 
 
 
                                 ΚΟΥΒΕΡ/ COUVER 
 
                               Ψωμί ανά τεμάχιο/ bread per portion 
                                    Πίτα τεμάχιο/ pita bread 1 piece 
 
 
 
                                     ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ 
 
Φρέσκο γάλα ή χυμός πορτοκάλι ή τσάι ελληνικό ( φλαμούρι, τσάι βουνού, 

μαύρο τσάι) 
Ελληνικός καφές ή καφές της επιλογής σας. 
Φρέσκο ψωμί ή παξιμάδια και πίτα ελληνική. 

Βούτυρο,  μαρμελάδα (ροδάκινο, φράουλα) και ελληνικό μέλι. 
Φέτα πασπαλισμένη με ελαιόλαδο και ρίγανη, ντομάτα, αγγούρι και ελιές 

καλαμών. 
Στραπατσάδα ελληνική με ντομάτα, τριμμένη φέτα και ρίγανη. 

 
GREEK BREAKFAST 

Fresh milk or orange juice or greek tea (flamouri, mountain tea, black tea). 
Greek coffee or coffee of your choice. 

Fresh bread or rusk and greek pie. 
Butter, marmalade (peach, strawberry) and greek honey. 

Feta cheese with olive oil and oregano, tomato, cucumber, olivew from greek 
variety “ Kalamon ”. 

Strapatsada greek recipe with eggs, tomato, grated feta cheeseand oregano. 
 

Τα προϊόντα με * είναι κατεψυγμένα/Products with * are frozen 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            


