
 

Snack Menu 

Σαλάτες / Salads  

 

Πράσινη Σαλάτα (ντοματίνια, ψητά Λαχανικά και βινεγκρέτ μουστάρδας)                       8.00€ 

Green Salad (cherry tomatoes, roasted vegetables and mmustard dressing) 

 
Σήζαρς Σάλατ (μαρούλι, φρεσκοψημένο κοτόπουλο, ντοματίνια, καλαμπόκι, κρουτόν , 
νιφάδες παρμεζάνας και Ceasar’s dressing                                                                               8.50€ 
Caesar’s salad (lettuce, freshly baked chicken, tomatoes, corn, croutons, parmesan flakes 
and Ceasar’s dressing) 
 
Χωριάτικη Σαλάτα (ντομάτα, αγγούρι, ελιές, κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα και ελαιόλαδο 
Θάσου)                                                                                                                                              8.50€ 
Greek Salad (tomato, cucumber, olives, onion, pepper, feta and olive oil of Thassos) 
 

 

Snacks – Burgers 
Πατάτες Τηγανητές                                                                                                                       5.00€ 
French Fries 

 
Μπαγκέτα Ολικής Άλεσης με μαρούλι, δροσερή τονοσαλάτα , κρεμμυδάκι και άνηθο 7.00€ 
 
Τσιαπάτα με μοτσαρέλα, ντομάτα, προσούτο και πέστο Βασιλικού                                   8.50€ 
Ciapata with mozzarella, tomatoes, prosciutto and basil pesto 
 
Burger κοτόπουλου με φιλέτο κοτόπουλο πανέ, μαρούλι, ντομάτα, σάλτσα μουστάρδα 
μέλι, σαλάτα Coleslaw και πατάτες τηγανιτές                                                                          8.00€ 
Chicken burger with breaded chicken fillet, lettuce, tomato, mustard-honey sauce, Coleslaw 
salad and French fries 
 
Κλάμπ Σάντουιτς με φιλέτο κοτόπουλο, αυγό, μαγιονέζα, μαρούλι, τομάτα, ζαμπόν, τυρί 
Γκούντα και φρέσκες πατάτες τηγανιτές                                                                                 12.00€ 
Club Sandwich with chicken, egg, mayonnaise, lettuce, tomato, ham, Gouda cheese and 
fresh French fries 
 
Beef Burger με μοσχαρίσιο κιμά, μαρούλι, ντομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, σάλτσα 
Μπεαρνέζ, σαλάτα Coleslaw και πατάτες τηγανιτές                                                            14.00€ 
Beef Burger with ground beef, lettuce, tomato, caramelized onions, Béarnaise sauce, 
Coleslaw salad and French fries 
 

 



                                                                                  Pizza 
 

Μαργαρίτα (με σάλτσα ντομάτας, τυρί και άρωμα βασιλικού)                                          8.00€ 
Margherita (with tomato sauce, cheese and basil aroma) 
 
Σπέσιαλ (με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια και πράσινη πιπεριά)  
Special (with tomato sauce, ham, bacon, fresh mushrooms and green peppers)          12.00€ 
 

Τορτίγια Πίτσα (τορτίγια,  φρέσκια ντομάτα, γαρίδες, τυρί Gouda και καλαμπόκι)     12.00€ 

Tortilla Pizza (with tortillas, shrimps, tomato, sweetcorn and cheese) 

 

 

Ζυμαρικά / Pasta  

Σπαγγέτι Ναπολιτέν (Με σάλτσα τομάτας και βασιλικό)                                                    7.00€ 
Spaghetti Napolitain (With tomato sauce and basil) 
 

Σπαγγέτι Μπολονέζ (με κιμά από Μοσχαράκι και σάλτσα φρέσκιας τομάτας)              7.00€ 

Spaghetti Bolognese (With beef minced meat and fresh tomato sauce) 

 

Σπαγγέτι Καρμπονάρα (με μπέικον, φρέσκα μανιτάρια, κρέμα παρμεζάνας και  
φρεσκοτριμμένο πιπέρι)                                                                                                              7.00€ 
Spaghetti Carbonara (with bacon, fresh mushrooms, parmesan cream and freshly ground 
pepper) 
 
Ριζότο Μανιταριών (με ποικιλία άγριων μανιταριών, και λάιμ)                                       10.00€ 

Mushroom risotto (with various wild mushrooms, and lime) 

 
Λιγκουίνι με Γαρίδες (με φρέσκια ντομάτα και ρίγανη)                                                     12.50€ 

Linguine with Prawns (with fresh tomato and oregano) 

 

 
Κρεατικά / Meat  

Χοιρινό Σουβλάκι (με ψητές πιτούλες, τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές)                           10.50€ 

Pork skewer (with grilled Pita-bread, tzatziki and French fries) 

 

Χοιρινός Γύρος (με ψητές πιτούλες, τζατζίκι και πατάτες τηγανητές)                               10.50€ 

Pork Gyros (with grilled pita bread, tzatziki and Frenchfries) 

 

 

 



 

 

 

Επιδόρπια / Desserts  

Ποικιλία Ελληνικών Γλυκών (με χειροποίητα σιροπιαστά γλυκά)                                     6.00€ 

Assortment of Greek Sweets (with homemade sweets in syrup) 

 

Σοκολατόπιτα (με σιρόπι πορτοκαλιού και άρωμα κονιάκ)                                                 6.00€ 

Chocolate pie (with orange syrup and brandy aroma) 

 

Φρουτοσαλάτα (με φρέσκα φρούτα εποχής)                                                                        8.00€ 

Fruit salad (with fresh seasonal fruits) 

 

Παγωτό                                                                                                                            3.00€ / μπάλα 

Ice Cream                                                                                                                    3.00€ / per scoop 

 


