




Όλες οι ομελέτες είναι με βιολογικά αυγά.
Omelettes are made with organic eggs.

Στραπατσάδα με φρέσκια ντομάτα 
Strapatsada (Greek scrambled eggs 

with fresh tomato)
4€

Σφουγγάτο με κολοκυθάκια,
πατάτα και σπαράγγια

Sfougato. Oven baked omelette
with zucchini, potato and asparagus

6€

Ομελέτα με ασπράδια αυγού,
καπνιστό σολομό και ντοματίνια

Omelette with egg whites, smoked salmon
and cherry tomatoes

7€

Ομελέτα φούρνου με κιμά από βόειο λουκάνικο
και φρέσκα μανιτάρια

Oven baked omelette with beef sausage meat 
and fresh mushrooms

7€

Φρουτάλια Άνδρου με βόειο λουκάνικο
και φρέσκο δυόσμο

Froutalia with beef sausage 
and fresh spearmint

7€



Τοστ με κασέρι, μορταδέλα και ντομάτα
Bread toast with kasseri cheese, 

mortadella and fresh tomato
4€

Κουλούρι Θεσσαλονίκης με 
μαλακή φέτα, γραβιέρα και ζαμπόν

Greek sesame seed bread ring 
(koulouri thessalonikis) with soft 
feta cheese, graviera cheese and ham

4€ 

Τυρόψωμο
Cheese bread

4€

Κρουασάν με άλειμμα σοκολάτας ταχίνι 
και μαρμελάδα φράουλας

Croissant with chocolate tahini spread 
and strawberry jam

4€

Πολύσπορη φραντζόλα με 
καπνιστή γαλοπούλα και ημίσκληρο τυρί

Multigrain bun with smoked turkey slices 
and semi-hard cheese

6€

Χωριάτικη φρατζόλα
με βραστή γαλοπούλα και κασέρι 
Rustic village bread with turkey 

slices and kasseri cheese
6€







Ταραμοσαλάτα
Fish-roe dip

4€

Ρεγγοσαλάτα
Herring salad

4€

Ξιφίας καπνιστός
με τοματίνια 

Smoked swordfish
with cherry tomatoes

6€



Σούπα κολοκύθας
με άρωμα πορτοκαλιού

Orange-scented
pumpkin soup

4€

Κρεατόσουπα
Beef stew

6€



Ανάμεικτη σαλάτα με ντοματίνια
και καλαθάκι Λήμνου

Mixed green salad with cherry tomatoes 
and Kalathaki Limnou cheese

5€

Ζεστή σαλάτα με αλμύρα και μανούρι 
Warm seaweed with manouri cheese 

(soft white cheese)
6€

Τονοσαλάτα με ρύζι, αρακά και μαγιονέζα
Tuna salad with rice, peas and mayonnaise

6€

Βιολογική πράσινη σαλάτα
με βινεγκρέτ γιαουρτιού και φέτα
Organic green salad with yogurt 
vinaigrette and feta cheese

6€

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ντοματίνια,
βινεγκρέτ από ταχίνι και γραβιέρα Αμφιλοχίας

Mixed green salad with cherry tomatoes, 
tahini vinaigrette and graviera cheese 

from Amfilochia
8€

Σαλάτα κινόα και καπνιστό τυρί Μετσόβου
Quinoa salad with Metsovone cheese

9€



Κοτόπουλο στη σχάρα
με ψητά λαχανικά

Grilled chicken fillet 
with roasted veggies 

8€

Χοιρινά φιλετάκια με baby πατάτες
και σάλτσα ροδιού 

Pork small fillets with baby potatoes
and pomegranate sauce

9€

Κεφτεδάκια από βιολογικό κιμά
κοτόπουλου με πουρέ γλυκοπατάτας
Organic chicken meatballs served 

with sweet potato puree
12€

Μισίκολο με λάχανο,
αρωματισμένο με βασιλικό και ρίγανη
Misikolo (pork meat) with cabbage, 

basil and oregano
13€

Μαγειρευτό βιολογικό φιλέτο κοτόπουλο
με σάλτσα μάραθου και καστανό ρύζι

Organic chicken fillet with fennel sauce 
served with brown rice

14€

Χιουροπασπαλάς Μάνης από βόεια ελιά με
χυλοπίτες, αρωματισμένος με μοσχοκάρυδο

Nutmeg-scented chiouropaspalas (traditional dish 
of Mani) from chuck steak served with hilopitaki 

(Greek homemade pasta)
15€



Γαρίδες* με μουστάρδα αρωματισμένη με μανταρίνι, 
βινεγκρέτ χαρουπιού, σβησμένες με ούζο
Prawns* with tangerine-scented mustard 
and carob vinaigrette, doused with ouzo

14€

Φιλέτο τσιπούρας με σπιτική
σάλτσα ντομάτας και ξύσμα πορτοκάλι, 

συνοδευόμενο από ταμπουλέ μπρόκολο και κουνουπίδι
Grilled gilt-head sea bream fillet with homemade 
tomato sauce and orange zest served with broccoli 

and cauliflower tabbouleh
14€

Φιλέτο λαβράκι με ντοματίνια και φρέσκο 
κρεμμύδι, συνοδευόμενο από πουρέ σελινόριζας

Sea bass fillet with cherry tomatoes and
fresh onion served with celery root puree

15€



Κρέμα φάβας με μανιτάρια
Yellow split pea puree

with mushrooms
5€

Σαλάτα κινόα
με μελιτζανοσαλάτα
Roasted eggplant
and quinoa salad

6€

Φρουτοσαλάτα
(ατομική)
Fruit salad

3€



Κατά την εκτέλεση των συνταγών
χρησιμοποιείται αγνό παρθένο ελαιόλαδο.

All dishes are prepared with virgin olive oil.

Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αλλεργία σε κάποιο 
προϊόν ή ουσία παρακαλούμε επικοινωνήστε

με το προσωπικό του καταστήματος.
In case of allergies to an ingredient or product 

please inform our personnel.

Τα κατεψυγμένα προϊόντα 
σηματοδοτούνται με αστερίσκο.

Frozen products are indicated by an asterisk.

Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία 
για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας

This establishment is required by law to have 
printed complaint forms for use by the patrons.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

Prices include all legal surcharges.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν 
δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο.

The consumer is not obliged to pay if the notice of 
payment has not been issued.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Βασίλειος Βαλλιάνος
Person in charge in case of market inspection: 

Vassilios Vallianos
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