
Τσιαπάτα με φιλέτο κοτόπουλο πράσινη 
σαλάτα και σάλτσα γιαουρτιού

Ciabatta with chicken fillet,  
green salad, yogurt sauce 

7€ 

Πολύσπορη μπαγκέτα  
με καπνιστό σολομό κρέμα αβοκάντο 

αγγούρι και ντομάτα
Multigrain baguette with smoked 
salmon, avocado cream sauce,  

cucumber and tomato 
7€ 

Τορτίγια με μανιτάρια,  
κολοκυθάκι, μελιτζάνα και πιπεριά
Wrap with mushrooms, zucchini,  

eggplant and green pepper 
5€

Μπαγκέτα λευκή ή πολύσπορη με 
γαλοπούλα φουαντρέ τυρί κρέμα και 

ντοματίνια
White baguette with smoked turkey 

(fouantre), cream cheese and cherry 
tomatoes

6€

Mπριός με τυρί κρέμα Φιλαδέλφεια, σαλάμι 
αέρος πικάντικο Θάσου, με φέτα ή τυρί 

ένταμ και ντομάτα
Brioche with Philadelphia cream 

cheese, spicy dry salami, edam cheese 
and tomato 

5€

Στραπατσάδα με φρέσκια ντομάτα & φέτα 
Strapatsada (Greek scrambled eggs 
with fresh tomato & feta cheese)

6€

Ομελέτα λαχανικών με φρέσκο βασιλικό 
& μαρμελάδα τομάτας

Veggie omelette with basil & tomato 
marmalade

6€

Φρουτάλια Άνδρου με βόειο λουκάνικο,
πατάτα, κολοκύθι, μανιτάρι, τριμμένο 

κεφαλοτύρι & φρέσκο δυόσμο
Froutalia with beef sausage, potato, 
zucchini, mushroom, grated kefalotyri 

cheese & fresh spearmint
8€

Λευκή ή μαύρη μπαγκέτα με παστράμι 
γαλοπούλας, αγγουράκι τουρσί, μουστάρδα 

και ντομάτα 
White or rye baguette with turkey  

pastrami, pickled cucumber, mustard  
& tomato

 6€ 

Λευκή ή μαύρη μπαγκέτα με πέστο 
βασιλικού, μοτσαρέλα, ρόκα και ντομάτα
White or rye baguette with basil  

pesto, mozzarella, arugula & tomato
6€

Αυγοφέτες καραμελωμένες με γλυκό 
βύσσινο & σαντιγί

Caramelized french toast with sour  
cherry spoon sweet & whipped cream

6€

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ντοματίνια,
βινεγκρέτ από ταχίνι & γραβιέρα Αμφιλοχίας
Mixed green salad with cherry tomatoes, 
tahini vinaigrette and graviera cheese 

from Amfilochia
7€

Ζεστή σαλάτα με αλμύρα & μανούρι 
Warm salad seaweed with manouri cheese

6€

Ελληνική σαλάτα με τοματίνια 
& λαδοπαξίμαδα

Greek salad with feta cheese, 
cherry tomatoes and oil rusks

6€

Σαλάτα κινόα με μάνγκο, αβοκάντο, 
ηλιόσπορο, ρόδι, καπνιστό τυρί & 

μελιτζανοσαλάτα
Roasted eggplant and quinoa salad with 

mango, avocado, sunflower seeds,  
pomegranate and smoked cheese

8€

Ψωμί κατ’ άτομο
Bread per person

0.80€

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

*



Μαραθόπιτα
Fennel pie

5€

Σφακιανή τυρόπιτα με ξινομυζήθρα & μέλι
Sfakiani pie (mizithra cheese 
and honey pie from Sfakia)

6€

Κρέμα φάβας με μανιτάρια σωτέ
Yellow split pea puree 
with sauteed mushrooms

5€ 

Ποικιλία «Σχεδία home».
Πιατέλα εκλεκτών αλλαντικών & τυριών

“Shedia home” meze platter. 
Cold cuts & cheese platter

13€ 

Μπουγιουρντί φέτας με ντομάτα, 
πιπεριές και μπούκοβο 

 Baked feta cheese with tomato, peppers 
and pepper seeds

5€ 

Γεμιστές πιπεριές Φλωρίνης 
με ανθότυρο και μυρωδικά

Florina’s Peppers stuffed with cream 
cheese & herbs

5€ 

Μπρουσκέτες με ντομάτα ξινομυζήθρα και 
αρωματικό ελαιόλαδο βασιλικού 5 ευρώ
Bruschettas with tomato, xynomizithra 

cheese & basil olive oil
5€

Μεζές με λουκάνικο Μυκόνου, μουστάρδα, 
λαχανικά και καπνιστό τυρί  Snack with 
Mykonos sausage, mustard, vegetables & 

smoked cheese
6€

Μπριάμ. Σωτέ λαχανικά αρωματισμένα
με δυόσμο μαγειρεμένα στο φούρνο με 

κόκκινη σάλτσα
Briam. A traditional Greek dish of 

peppermint flavored roasted vegetables 
with tomato sauce

6€

Πένες σε σπιτική σάλτσα τομάτας, 
πιπεριές, φρέσκο βασιλικό και φέτα

Tomato, peppers, basil and feta cheese 
penne pasta

8€

Τηγανιά λαχανικών με μανιτάρια, 
πιπεριές, πράσο και ντομάτα 

Fried vegetables with mushrooms,
peppers, leek & tomatο

6€

Μακαρονάδα με σύγκλινο Μάνης, πιπεριά 
Φλωρίνης και μοσχαρίσιο κιμά, 

αρωματισμένα με φρέσκια μαντζουράνα
Marjoram scented spaghetti with sin-
glino (salted pork) from Mani, red 

peppers and minced pork h hilopitaki 
(Greek homemade pasta)

13€

Φιλέτο χοιρινό με σάλτσα ροδιού 
και baby πατάτες αρωματισμένο με 

δεντρολίβανο
Pork fillet with pomegranate sauce, and 
baby potatoes, flavored with rosemary

10€

Φρούτα εποχής (ανά άτομο)
Fresh seasonal fruit salad

4€

Σιμιγδαλένιος χαλβάς του 
Στέλιου Παρλιάρου

Semolina halva by pastry chef 
Stelios Parliaros 

4€

Κρέμα βανίλιας (Crème brulee) με 
άρωμα εσπρέσο & παγωτό με γεύση 

βανίλια Μαδαγασκάρης
Espresso flavoured crème brulee,

served with Madagascar vanilla ice cream
6€

Σούπα κολοκύθας
με άρωμα πορτοκαλιού

Orange-scented pumpkin soup
6€

Φιλέτο σολομού με κρούστα από
Φυστίκι Αιγίνης και αμύγδαλο, 

σπανάκι σωτέ με σόγια
Salmon fillet with an almond and pista-
chio crust, sauteed spinach with soy

13€



Espresso
2€

Espresso διπλό
Espresso double shot

3€

Espresso macchiato
2.50€

Espresso freddo
3.30€

Americano
3€

Cappuccino
3.20€

Cappuccino freddo
3.50€

Café latte
3.20€

Flat white
3.80€

Ελληνικός
Greek coffee

2€

Ελληνικός διπλός
Greek coffee double 

shot
2.80€

Καφές φίλτρου
Filter coffee

3.50€

Στιγμιαίος καφές
ζεστός/φραπέ
Instant coffee

hot/frappé
3€

Μπανάνα, αβοκάντο
και αχλάδι

Banana, avocado
and pear

5€

Πράσινο μήλο, αχλάδι,
ανανά και μπανάνα
Green apple, pear,

pineapple and banana
6€

Ανανάς, χαλβάς, μάνγκο
και χυμός πορτοκάλι

Pineapple, halva, mango
and orange juice

6€

Φυσικός χυμός
πορτοκάλι

Freshly squeezed
orange juice

3.80€

Πράσινο τσάι Ιαπωνίας
Japanese green tea

3€

Πράσινο τσάι αρωματικό
Green aromatic tea

3€

English breakfast τσάι
English breakfast tea

3€

Τσάι του βουνού
Mountain tea

3€

Σοκολάτα*
Ζεστή/κρύα

Hot/cold chocolate*
deluxe

4€

Λευκή σοκολάτα
Raspberry & Blueberry

Ζεστή/κρύα
White hot/cold Raspberry
& Blueberry chocolate

4€

Σοκολάτα γάλακτος
με καραμέλα

και αλάτι Ιμαλαΐων
Ζεστή/κρύα

Hot/cold chocolate
with caramel

and Himalayan salt
4€



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS

Coca Cola (250ml) 3€

Coca Cola light (250ml) 3€

Coca Cola zero (250ml) 3€

Πορτοκαλάδα ΕΨΑ EPSA Orangeade (232ml) 3€

Λεμονάδα ΕΨΑ EPSA Lemonade (232ml) 3€

Cola με στέβια ΕΨΑ EPSA Cola
with sweetener from stevia plant (232ml) 3€

Σόδα ΕΨΑ EPSA Soda water (232ml) 3€

Schweppes soda (250ml) 3€

Schweppes tonic (250ml) 3€

Sprite (250ml) 3€

Mastiqua (330ml) 3.50€

Ξινό νερό Sparkling Mineral Water (1Lt) 3.50€

Thomas Henry Ginger Beer (250ml) 3.50€

Thomas Henry grapefruit soda (250ml) 3.50€

ΜΠΥΡΕΣ / BEERS

Nissos Lager (draft) 330ml 3.50€

Nissos Lager (draft) 500ml  5€

Mythos Lager (330ml) 4.50€

Budweiser Lager (330ml) 4.50€

Urquell Pilsner (330ml) 4.50€

Beck’s Non-Alcoholic (330ml) 4.50€

Paulaner Weiss (330ml) 5€

Guinness (330ml) 5€

ΟΥΖΟ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ /

OUZO - TSIPOURO

Τσίπουρο Αποστολάκη 
Tsipouro Apostolaki
Ούζο Βαρβαγιάννη 
Varvagianni ouzo

8.50

€

3.50€

8.50

€

3.50€

(200ml)


