
lunchmenu

Τοστ με ζαμπόν & τυρί
Grilled cheese & ham sandwich 7,50€ 

Club Sandwich (λευκό ή ολικής αλέσεως) με πατάτες τηγανητές
Club Sandwich (white or wholemeal) with French fries 20€

Bagel με ρόκα, καπνιστό σολομό και κρέμα τυριού
Bagel with rocket, smoked salmon and cream cheese 10€

Ομελέτα ζαμπόν & τυρί
Ham & cheese omelette 12€

Ομελέτα ασπράδια με σπανάκι & μανιτάρια
Omelette (whites only) with spinach & mushrooms 14€

Ελληνική σαλάτα με κριθαρομπουκιές, πολύχρωμα ντοματίνια,
ελιές, κάπαρη και κρέμα φέτας
Greek salad with barley rusks, multicolored cherry tomatoes, olives,
capers and cream of feta cheese 20,50€

Πράσινη σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο, παρμεζάνα & μαγιονέζα αντζούγιας
Green salad with chicken fillet, parmesan and anchovy mayonnaise 17€

Salmon Poke Bowl 17€
Σολομός, αβοκάντο, ρύζι, ενταμάμε, φύκι κόμπου, σόγια, mirin ponzu sauce
Smoked salmon, rice, edamame, seaweed, soya, mirin ponzu sauce

Ριζότο με φρέσκα σπαράγγια και κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας
Risotto with fresh asparagus and gruyere cheese from Central Greece 22€

Χειροποίητες παπαρδέλες με μανιτάρια και λάδι τρούφας
Homemade papardelle with mushrooms & truffle oil 20€

Φαγγρί με καπνιστή μελιτζάνα και κρέμα κακαβιάς
Seabream with smoked aubergine and cream chowder 31€

Μοσχαρίσιο burger με πράσινα σαλατικά & τηγανιτές πατάτες
Beef burger served with green salad and French fries 26€

Σαλάτες & σνακ   |   Salads & snacks

Kυρίως πιάτα   |   Main courses



Φιλετάκια κοτόπουλου με κρέμα λεμονιού και λαχανικά
Chicken fillets with cream of lemon and fresh vegetables 26€

Ζυμαρικά με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό 
Spaghetti with fresh tomato and basil 20€

Ζυμαρικά με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό 
Spaghetti with fresh tomato and basil 11€

Φιλέτο κοτόπουλο με πουρέ πατάτας και ψητά λαχανικά
Chicken filet with potato puree and grilled vegetables 13€

Burger μοσχαρίσιο με φρέσκες τηγανιτές πατάτες
Beef burger with hand cut potato fries 13€

Cheesecake με μαυροκέρασο / Cheesecake with black cherries 13€

Lemon Pie 13€

Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα / Fresh fruit salad 13,50€

Γιαούρτι με granola & μούρα / Yogurt with granola & berries 13€

Παγωτό (2 μπάλες) / Ice cream (2 scoops) 9€

Παγωτό (4 μπάλες) / Ice cream (4 scoops) 13€

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο 
(απόδειξη, τιμολόγιο)
The consumer is not obliged to pay
if the notice of payment has not been received 
(receipt, invoice)

Α. Υπεύθυνος: Λυρώνης Στέλιος

Φόρος, υπηρεσίες & ΦΠΑ συμπεριλαμβάνονται
All taxes and services are included

*Το λάδι που χρησιμοποιείται 
είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
The oil used in our dishes is extra virgin olive oil

**Οι πατάτες είναι φρέσκες, κομμένες στο χέρι 
και τηγανισμένες σε ελαιόλαδο
Our French fries are hand cut and fried in olive oil
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Eπιδόρπια   |   Desserts


