
 
 

Salads - Σαλάτες 
Crispy seasonal greens, orange fillet, cherry tomato, tuna, egg, radish, lime 
vinaigrette, olive oil and fresh coriander                                                          8,50€ 
Τραγανά πράσινα φύλλα εποχής, φιλέτο πορτοκάλι, ντοματίνια, τόνο, αυγό, 
ρεπανάκι, βινεγκρέτ Lime, λάδι ελιάς και φρέσκο κόλιανδρο                          8,50€ 
 
Greek salad  / Xωριάτικη σαλάτα                                                                    8,50€ 
 
Rocket (distaff) with green apple, cherry tomato, fennel, walnuts,  
grilled goat cheese and citrus vinaigrette                                                       10,00€                                                                        
Ρόκα με πράσινο μήλο, ντοματίνια, φινόκιο, καρύδια, ψητό κατσικίσιο τυρί και 
βινεγκρέτ εσπεριδοειδών                                                                                10,00€ 
 
Caesar salad with fried prawns Or fried chicken, parmesan and thyme croutons                                                 
Σαλάτα Καίσαρα με ψητές γαρίδες ή ψητό κοτόπουλο, παρμεζάνα και κρουτον 
θυμαριού                                                           

                                                                          Chicken/ Κοτόπουλο          8,00€ 
         Prawn/Γαρίδες     11,00€ 

 
Sandwiches – Σάντουιτς 

Homemade baguette with mozzarella, tomato fillet, rocket leaves, pesto, balsamic 
syrop, olive oil                                                                                                    7,00€ 
Χωριάτικη μπαγκέτα με Mozzarella, φιλέτο ντομάτας, φύλλα ρόκας, πεστο, σιρόπι 
βαλσάμικο, λάδι ελιάς                                                                                        7,00€ 
 
Smoked salmon, cucumber, iceberg, mayonnaise, horse radish and caper     8,00€ 
Καπνιστός σολομός , αγγούρι, iceberg, μαγιονέζα ,αγριοράπανο και κάπαρη  8,00€ 
 
Club Sandwich with smoked turkey, lettuce, tomato, bacon, boiled egg, fried chicken 
and mayo                                                                                                           9,00€       
Club Sandwich με καπνιστή γαλοπούλα, μαρούλι, ντομάτα, μπέικον, βραστό αυγό, 
ψητό κοτόπουλο και μαγιονέζα                                                                          9,00€ 
 
French fries from fresh potatoes fried in Olive oil from Thasos                         5,00€                                      
Φρέσκιες πατάτες τηγανισμένες σε ελαιόλαδο Θάσου                                      5,00€ 
 

Burgers- Κρεατικά- Ψάρια 
Beef burger with BBQ sauce, baked tomato, pickles, lettuce, fried onion, cheddar 
cheese on brioche bond                                                                                  14,00€ 
Mοσχαρίσιο burger, με μπάρμπεκιου σως, ψητή ντομάτα πίκλα αγγουράκι, μαρούλι, 
κρεμμύδι ψητό, cheddar, σε ψωμάκι Brioches                                                14,00€ 
 
Gyros (pork) with tzatziki, tomato salad, onion, French fries 
and slices of pita bread                                                                                     9,50€ 
Χοιρινό γύρο, με τζατζίκι, σαλάτα ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές και μικρές 
πίτες στην σχάρα                                                                                               9,50€ 
 
 
 



Burgers- Κρεατικά- Ψάρια 
Souvlaki grilled with fried tomato, onion, French fries, tzatziki  
and pita bread slices                                                                                           9,50€ 
Σουβλάκι σχάρας με ντομάτα ψητή κρεμμύδι πατάτες τηγανιτές τζατζίκι και πιτούλες 
σχάρας                                                                                                                9,50€ 
 
Prawn souvlaki with mini salad and lime cream with dill                                   12,00€ 
Γαρίδες σουβλάκι με μίνι σαλάτα και κρέμα lime και άνηθο                              12,00€ 
 
Steak fish fillet, grilled vegetables, baby potatoes, olive oil, lemon and fresh Thasos 
oregano                                                                                                             17,00€ 
Steak φιλέτου ψαριού ημέρας με ψητά λαχανικά και baby πατάτες τσακιστές, λάδι 
ελιάς, λεμόνι και φρέσκια ρίγανη θάσου                                                            17,00€ 
 

PASTA - Ζυμαρικά 
Arborio rice with courgette julienne , fresh mushroom, lime. fennel  
and parmesan                                                                                                       8,50€ 
Ριζότο αρμπόριο με ζουλέν κολοκυθάκι, φρέσκο μανιτάρι, lime, φινόκιο,  
παρμεζάνα                                                                                                            8,50€ 
 
Linguine with mussels, octopus, prawns, fresh tomato, garlic flavored 
and garden herbs                                                                                                 12,00€   
Linguine μύδια, χταπόδι, γαρίδες φρέσκια ντομάτα με άρωμα σκορδάκι και μυρωδικά 
του κήπου                 12,00€ 
 
Spaghetti Al olio garlic flavored                                                                             7,00€ 
Σπαγγέτι alolio με άρωμα σκόρδο                                                                         7,00€ 
 
Spaghetti with/με: 
Choose from the bellow sauces for your spaghetti: 
Επιλέξτε για τα Spaghetti σας από τις παρακάτω σάλτσες: 
Napolitaine                                                                                                            6,50€ 
Bolognese                                                                                                             7,50€ 
Carbonara smoked pancetta / με καπνιστή πανσετα                                            8,50€ 
 

Pizza - Πίτσες 
Pizza Margherita / Mαργαρίτα                                                                              7,00€ 
 
Pizza 4 seasons / tomato, Gouda, ham, bacon, Thasos sausage, fresh mushrooms 
Pizza 4 Εποχών / Ντομάτα, Gouda, ζαμπόν, μπέικον, σαλάμι Θάσου, φρέσκα 
μανιτάρια                                                                                                             12,00€ 
 
Pizza Ilio Mare  
Prawn, onion, cherry tomatoes, feta, olives, green pepper and fresh distaff    
Γαρίδες, κρεμμύδι, ντοματίνια, φέτα, ελιές, πιπεριά και φρέσκια ρόκα               14.00€                                             
 

Επιδόρπια 
Braunies, walnuts & Vanilla ice cream                                                                 6,00€  
Μπράουνις με καρύδια και παγωτό βανίλια                                                         6,00€ 
            
Greek Yogurt with honey / Γιαούρτι με μέλι                                                          5,00€ 
 
Fruit salad / Φρούτα Εποχής                                                                                8,00€ 
Ice cream / Παγωτό                                                                                  2,00€ / scoop 
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Pizza Margherita / Mαργαρίτα                                                                              7,00€ 
 
 
Pizza Special                                                                                                      10,00€ 
 
 
Plater Cheese and Cold Nuts                                                                             12,00€ 
Πιατέλα Ελληνικών Τυριών και Αλλαντικών                                                       12,00€ 
 
 
Mozzarella Salad with Iceberg, Fried Vegetables, Cherry Tomatos,  
Balsamic Syrup, Fresh Basil and Olive Oil                                                          8,00€ 
Σαλάτα Mozzarella με Iceberg, Ψητά Λαχανικά, Ντοματίνια, 
Σιρόπι Μπαλσάμικο, Φρέσκο Βασιλικό και Λάδι Ελιάς                                        8,00€ 
 
 
Salad Ceasar with Chicken, Parmezan and Thyme Croutons                             8,50€ 
Σαλάτα Καίσαρα με Κοτόπουλο, Παρμεζάνα και Κρουτον Θυμαριού                  8,50€                                                
  
Fruit salad / Φρούτα Εποχής                                                                                8,00€ 
 
 
Ice cream / Παγωτό                                                                                  2,00€ / scoop 


