




All Day ↓

Espresso

Espresso διπλός

Espresso macchiato

Americano

Cappuccino

Cappuccino διπλός

Caffe latte

Ελληνικός

Ελληνικός διπλός

Frappé (Nescafe)

Καφές φίλτρου

Irish coffee

Freddo espresso

Freddo cappucino

Ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες
γεύσεις και ποικιλίες

Coffee

Tea

€2.5

€3.3

€2.5

€3

€3.8

€4

€4

€2.5

€3.2

€3.2

€3.3

€5.5

€3.5

€3.8

€3



Ginger purple
Μαύρο μούρο, μπανάνα, αρώνια και πιπερόριζα
Blueberry, banana, aronia, ginger

Red Rum
Φράουλα, κεράσι και chia
Strawberry, cherry and chia

Pinky blenders
Μπανάνα, βύσσινο και νιφάδες βρώμης
Banana, sour cherry and oatflakes

Mind blow
Καρότο, ροδάκινο, μάνγκο και κανέλα
Carrot, peach, mango and cinnamon

D.Tox
Ανανάς, μάνγκο, μήλο και μέντα
Pineapple, mango, apple and mint

Pop eye
Σπανάκι, μπρόκολο, μήλο και μέντα
Spinach, broccoli, apple and mint

Juices €5.7

€5

€5

€5.8

€5.5

€4.8

All day ↓



Acai bowl
Ανάμεικτα μούρα, μπανάνα, γιαούρτι, 
ακτινίδιο και γκρανόλα • Mixed berries, banana, 
yoghurt, banana, kiwi and granola

Buckwheat grain Βowl
Φαγόπυρο, βρώμη, τζίντζερ, γάλα καρύδας, 
φραγκοστάφυλλα, κολοκυθόσπορος, ηλιό- 
σπορος και μέλι • Buckwheat, oats, ginger, 
coconut milk, gooseberries, blackberries, 
pumpkin seeds, sunflower seeds and honey

Chocolate grain bowl
Σοκολάτα υγείας, βρώμη, γάλα αμυγδάλου, 
σιρόπι σφενδάμου, φυστικοβούτυρο, ιπποφαές 
και  βατόμουρα • Dark chocolate, oats, almond 
milk, maple syrup, banana, peanut butter, hippo-
phae & blackberries

Σαλάτα Caesar’s
Mε ψητό κοτόπουλο γραβιέρα Τραχείας και 
πικάντικα κρουτόν • Caesar’s salad with grilled 
chicken breast, graviera cheese & spicy croutons

Σαλάτα με Ελληνικό μαρούλι
Mπιφτεκάκια σχάρας και γιαούρτι με καπνιστή 
πάπρικα • Coz lettuce salad with grilled kebap, 
greek yogurt and smoked paprika

Healthy choices €6

€6.5

€6.6

€8

€8

All day ↓



Σαλάτα με κινόα
Aβοκάντο, καλοκαιρινά λαχανικά και βινεγκρέτ 
με φρούτo του πάθους • Quinoa salad with 
avocado, summer vegetables with passion fruit 
and lime dressing

Ελληνική σαλάτα
Mε παξιμάδια χαρουπιού και ελιές Κρανιδίου
Greek salad with caro rusks and local olives

Φρούτα εποχής 
Fruit Salad

Γιαούρτι με μέλι και καρύδια
Yogurt with honey and walnuts

Healthy choices €9 

€6.5

€6

€3.8

All day ↓



Τοστ σε αφράτο ζυμωτό ψωμί
Με τυρί και γαλόπουλα • Toast with smoked 
turkey and cheese

Αβοκάντο σε προζυμένιο ψωμί
Με κατίκι, ελαιόλαδο και λάιμ • Avocado on 
sourdough toast with katiki spread cheece, 
olive oil and lime

Κουλούρι Θεσσαλονίκης 
Με τυρί κρέμα, προσούτο, ρόκα και ημίλιαστη 
τομάτα • Koulouri sandwich with cream cheese, 
prosciutto, rocket and semi - dried tomato

Ciabatta 
Με προσούτο, πέστο βασιλικού, ημίλιαστη 
τομάτα, ρόκα baby kai παρμεζάνα • Ciabatta 
with prosciutto, basil pesto, semi-dried tomato, 
baby rocket and parmesan flakes 

Μπαγκέτα
Mε ψητά λαχανικά, ταλαγάνι Μεσσηνίας και 
πάστα τρούφας • Baguette with  grilled vegeta-
bles, Messenian talagani, and truffle paste

Αυγά στραπατσάδα
Με πικάντικη σάλτσα φέτας σε τορτίγια
Scrambled eggs - greek style with spicy feta 
sauce in tortilia wrap

Bread snacks 
& more

€3

€4.6

€3.8

€5.8 

€6.2

€5.5

All day ↓



Vitello tonato focaccia
Mε τόνο, ψητό μοσχάρι και πέστο κάπαρης • 
Vitello tonato focaccia with tuna roast beef 
and capers pesto

Steak and eggs
Aυγά μάτια με μοσχαρίσια ταλιάτα και κέτσαπ 
απο πιπεριές Φλωρίνης • Sunny side eggs with 
beef tagliata and red pepper sauce

Club Sandwhich
Mε ψητό κοτόπουλο, αβοκάντο, αυγό, προβο- 
λόνε, τομάτα, μαρούλι kai πατάτες • Club Sand-
wich with grilled chicken, avocado, eggsalad, 
provolone, tomato, lettuce and potatoes

Burger
Mε μοσχαρίσιο κιμά black angus, καραμελω-
μένα κρεμμύδια, γραβιέρα, μπέικον, πίκλες 
kai μαγιονέζα τρούφας • Black angus burger, 
caramelized onions, smoked pork, pickles and 
graviera cheese custard

Bread snacks
and more

€8

€14

€9

€12

All day ↓



Steak Sandwich
Mε ψητά μανιτάρια, σάλτσα verde 
και παλαιωμένη γραβιέρα • Steak Sandwich 
with grilled mushrooms and aged graviera 
cheese

Fish n Chips
Aπό ψάρι ημέρας με δροσερή σαλάτα 
• Fish of the the day in beer butter with 
chips and salad

Καλαμάρι στην σχάρα
Mε φάβα και χόρτα εποχής • Char-grilled 
calamari with fava bean and steam greens

Ταλίατα απο μοσχάρι black angus
Γεμιστά ζυμαρικά με μανιτάρια και παρμεζάνα
• Beef tagliata ,stuffed pasta with parmesan, 
truffle, mushrooms and red wine sauce

Κοτόπουλο ψητό
Με σιτάρι, τοματίνια και ψητή πιπεριά φλωρίνης
• Roast chicken with wheat, cherry tomatoes 
and roasted Florina pepper

Bread snacks
and more

€12 

€13

€14

€17

€11

All day ↓



Τα ψάρια μας είναι φρέσκα. Τα θαλασσινά μας είναι κατεψυγμένα προϊόντα. Το τυρί φέτα που 
χρησιμοποιούμε είναι ΠΟΠ. Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
και άριστης ποιότητας ηλιέλαιο για βαθύ τηγάνισμα. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες 
επιβαρύνσεις. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου & των ημερών 
λειτουργίας του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Aγορανομικός υπεύθυνος: Νίκος Μαυρόκωστας. 

Οur fish are fresh products. Our seafood are frozen products. The feta cheese we use is PDO. We 
use extra virgin olive oil and excellent quality sunflower oil for frying. Prices include all applicable 
taxes. The restaurant reserves the right to change the prices, opening hours and days without any 
prior notice. Regulatory compliance manager: Nikos Mavrokostas. 

Σε περίπτωση τροφικής δυσανεξίας ή αλλεργίας, παρακαλούμε
να ενημερώσετε το προσωπικό μας κατά την παραγγελία σας. 

In case of allergies or food intolerance please inform our staff 
during your order. 
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The origins of the word cocktail have been debated. 
The first written mention of cocktail as a beverage 
appeared in The Farmers Cabinet, 1803 in the Unit-
ed States. The first definition of a cocktail as an al-
coholic beverage appeared three years later in The 
Balance and Columbian Repository (Hudson, New 
York) May 13, 1806. Traditionally, cocktail ingredi-
ents included spirits, sugar, water and bitters, how-
ever, this definition evolved throughout the 1800s, 
to include the addition of a liqueur.



Page 3

Alcohol Drinks

G-element
Hendrick’s gin, elderflower liqueur, 
lychee purée, cucumber, ginger, lime

Mr.Blue
Spiced  rum, Cointreau, lime, mango purée, 
gingerbread syrup

The mexican 
Blanco tequila, mezcal, lime, orgeat syrup, 
rhubarb, pink grapefruit

Latin
El Jimador blanco tequila, Aperol, lime, 
falernum syrup, mixed berries syrup

Jack apple
Jack Daniel’s, manzana verde, lime, gomme 
syrup

Jimmy’s drink
Roots cinnamon, Jim Beam, mango purée

Cocktail
List

€11

€10

€11

€10

€11

€9

↓



Dry martini
Gin, dry vermouth

Margarita
Blanco tequila, Cointraeu, lime, agave syrup

Negroni
Gin, Campari, dry vermouth

Zombie
Aged rum, falernum liqueur, apricot liqueur, 
cinnamon syrup, passion fruit purée, pink 
grapefruit juice

Mojito
Blanco rum, lime, brown sugar, soda, 
spearmint leaves

Caipiroska
Vodka, lime, brown sugar

Classic
Cocktails

€9

€8

€9

€11

€8

€8

Alcohol Drinks ↓
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Alcohol Drinks ↓

Aperol Spritz 
Aperol, prosecco, soda

Hugo
Prosecco, elderflower liquer, soda

Sunset
Masticha, lime, grapefruit soda

Aperitivo €7

€7

€7



Diplomatico Reserva Exclusiva
Venezuela

Brugal 1888
Dominican Republic

Chairman’s Reserve Spiced
Saint Lucia

Sailor Jerry
Scotland 

Kraken Black Spiced Rum
Caribbean

Don Pappa 7 Anos
Philippines

Rum €11

€12

€10

€8

€8

€11

Alcohol Drinks ↓
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Alcohol Drinks ↓

Bushmills 10Y
Ireland

Oban 14Y
Scotland 

Dewars
Scotland 

Cutty shark
Scotland 

Johny Walker Black Label
Scotland

Johny Walker Blue Label
Scotland

Nikka from the barrel
Japan

Teeling Small Batch
Ireland

Whiskey Single malts

Whiskey Blended

€8

€12

€8

€8

€9

€28

€14

€9



Bulleit Rye
Usa 

Jack Daniels
Usa

Hendrick’s
Scotland  

Monkey 47 Dry
Germany 

Tanqueray
Scotland

Old Sport
Greece

Bulldog
England

Bourbon & Rye

Gin

€10

€10

€9

€10

€8

€9

€9

Alcohol Drinks ↓
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Alcohol Drinks ↓

Ciroc
France 

Belvedere
Poland

Belluga Transatlantic
Russia

Greygoose
France

Don Julio anejo
Mexico  

Herradura Plata blanco
Mexico 

Vodka

Tequila

€9

€10

€11

€11

€10

€9

Metaxa 5

Courvoisier 

Brandy
& Cognac

€8

€11



Mηλοκλέφτης
Milokleftis Cider

RedBull

Αναψυκτικά 
Soft drinks

Εμφιαλωμένο νερό (0.5lt.)
Bottled water (0.5lt.)

Εμφιαλωμένο νερό (1lt.)
Bottled water (1lt.)

San Pellegrino (250ml.) 

San Pellegrino (750ml.) 

Ανθρακούχο νερό (250ml.)
Carbonated water (250ml.) 

Ciders & 
Soft Drinks

Water

€4

€4

€2.5

€0.5

€1

€3

€6

€2.5

Soft Drinks ↓



Page 11

Digestifs & Beer ↓

Roots 
Rakomelo 

Roots 
Masticha 

Τσίπουρο (200ml.)
Xωρίς γλυκάνισο

Ούζο (200ml.)

Βεργίνα 
Vergina beer

Αλφα 
Alfa beer

Digestifs

Draught Beer

€5

€5

€6

€6

€3.5

€3.5



Fix

Fix Άνευ

Corona

Estrella Damn Inedit (750ml.) 

Heineken  

Kranais

Μάμος

Βεργίνα

Bottled Beer €4

€3.5

€6

€12

€3.5

€4

€4

€3.8

Beer ↓
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Wine List



Η λίστα των κρασιών μας δίνει έμφαση στην εντο-
πιότητα, με επιλεγμένες ετικέτες του Πελοποννη-
σιακού αμπελώνα και σπάνια κρασιά της αργολι-
κής γης.

Ρωτήστε μας και για τα κρασιά του μήνα,
εκτός καταλόγου.
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Ροκανιάρης | Κτήμα Κοντοβράκη 
(ΠΓΕ Αργολίδα)

Σπάνιο κρασί από την παλιά Κρανιδιώτικη ποικιλία Ροκα-
νιάρης, με κύρια χαρακτηριστικά τη δροσερή οξύτητα, 
το ιδιαίτερο σύνθετο άρωμα που κυριαρχούν τα λευκό-
σαρκα φρούτα  και την πληθωρική επίγευση με διάρκεια.

Φεγγαρόπετρα | Οινοποιείο Ανδρέου

Από τις ποικιλίες Μοσχοφίλερο και Ροδίτη, αυτό το κρα-
σί έχει υψηλή αρωματική ένταση, ανθικό και φρουτώδη 
χαρακτήρα, με κυρίαρχα αρώματα από τριαντάφυλλο, 
γιασεμί, lychee, ροδάκινο και περγαμόντο. 

Στο στόμα έχει ευχάριστη οξύτητα, ελαφριά λιπαρότητα 
και βενζοϊκό χαρακτήρα που παντρεύεται ιδανικά με τα 
εξωτικά φρούτα, όπως ανανά, μπανάνα και μάνγκο, ενώ 
έχει και μακρά επίγευση.

Κυδωνίτσα Τσιμπίδης | Οινοποιητική 
Μονεμβασιά (ΠΓΕ Λακωνία)

Ξηρό κρασί από τη σπάνια γηγενή ποικιλία της Λακωνίας 
Κυδωνίτσα. Ιδιαίτερο άρωμα τροπικών φρούτων, περγα-
μόντου, αρμπαρόριζας και κυδωνιού, χαρακτηριστικό 
της ποικιλίας. Γεμάτο σώμα, φρεσκάδα, ευχάριστη οξύ-
τητα, μακρά υπέροχη επίγευση.

Assyrtiko Barrel Fermented | Κτήμα 
Αϊβαλή (ΠΓΕ Πελοπόννησος)

Από 100% ασύρτικο και ωριμασμένο για 8 μήνες σε βα-
ρέλι, το πληθωρικό αυτό κρασί χαρακτηρίζεται από έντο-
να αρώματα λεμονιού, περγαμόντου, ροδάκινου, αχλα-
διού, βανίλιας, βουτύρου, μελιού, ακακίας, φουντουκιού 
και καπνού. Στο στόμα έχει ισορροπημένη οξύτητα και 
λιπαρή αίσθηση.

€5   €19

€5   €22

€6   €24

€6   €30

Wines ↓

White Wines



Μάλα Δρύς | Οινοποιείο Δασακλή 

(ΠΓΕ Αργολίδα)

Από τις ποικιλίες Cabernet Franc και Αγιωργίτικο ένας 
ιδιαίτερος φυσικώς ημίξηρος οίνος Λαμπερό τριαντα-
φυλλί  χρώμα, εκρηκτική μύτη με έντονα αρώματα κε-
ρασιού, βιολέτας και τριαντάφυλλου και υπαινιγμούς 
κόκκινης μαρμελάδας φρούτων.  Υπόγλυκη δροσιστική 
επίγευση που διαρκεί.

Τομή | Κτήμα Τρουπή
(ΠΓΕ Αρκαδία)

Από 100% Μοσχοφίλερο, αυτό το ξηρό ροζέ κρασί 
αποκαλύπτει το αρωματικό και γευστικό δυναμικό της 
ποικιλίας. Αρώματα ώριμων βερίκοκων και κόκκινων μή-
λων ακολουθούνται από τραγανή οξύτητα και επίγευση 
φλούδας εσπεριδοειδούς.

Peplo | Κτήμα Σκούρα 
(ΠΓΕ Πελοπόννησος)

Ένα κρασί από 1/3 Αγιωργίτικο, 1/3 Syrah και 1/3 Μαυ-
ροφίλερο. Στην μύτη κυριαρχούν τα κόκκινα φρούτα, το 
κεράσι, η φράουλα, ένα ίχνος λεμονιού, εσπεριδοειδών, 
γκρέιπφρουτ, λευκά άνθη, μέλι, λίγη βιολέτα και μια ιδέα 
ορυκτότητας. 

Το στόμα είναι γεμάτο νεύρο και οξύτητα, λιπαρό, δρο-
σερό, πολύπλοκο, πολυεπίπεδο (ακακία, πηλός, γλυκιά 
βανίλια, μέταλλο, δομή) ενώ τα αρώματα στόματος ακο-
λουθούν πιστά αυτά της μύτης με κυρίαρχη την παρου-
σία του γλυκολέμονου και των εσπεριδοειδών. Η επίγευ-
ση έχει διάρκεια και πολυπλοκότητα.

€5   €22

€5.5   €27

€6   €35

Rose Wines

Wines ↓
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Μηδέν άγαν | Οινοποιείο Παπαντώνη 
(ΠΓΕ Πελοπόννησος)

Φτιαγμένο από 100% Αγιωργίτικο σταφύλι, το Μηδέν 
Άγαν έχει καθαρό, βαθυκόκκινο χρώμα, χαρακτηριστι-
κό μιας από τις πιο σπουδαιότερες ελληνικές ερυθρές 
ποικιλίες. Έχει βελούδινη, απαλά στρόγγυλη γεύση, με 
φρουτώδη αρώματα και μακρά επίγευση στον ουρανί-
σκο. 

Το μπουκέτο των αρωμάτων του έχει πινελιές πιπεριών 
και ξηρών καρπών, που αναμειγνύονται τέλεια με το 
κύριο άρωμα του Αγιωργίτικου, φράουλας και βατόμου-
ρου.

Μαύρο Καλαβρυτινό natur | Οινοποιείο 
Τετράμυθος (ΠΓΕ Αχαϊα)

Το Μαύρο Καλαβρυτινό είναι μια αυτόχθονη ερυθρή 
ποικιλία της περιοχής των Καλαβρύτων και γενικότερα 
της Ορεινής Αιγιαλείας. 

Ζωντανό ρουμπινί χρώμα, αρώματα κερασιού, βιολέτας, 
μπαχαρικών και δέρματος. Στόμα μεσαίου όγκου, με βο-
τανικό χαρακτήρα, ενώ οι χαρακτηριστικές ταννίνες του, 
του προσδίδουν μακρά επίγευση.

€6   €30

€5.5   €24

Red Wines

Wines ↓



Amalia Brut | Κτήμα Τσέλεπου 

(ΠΓΕ Πελοπόννησος)

Κομψό αφρώδες κρασί από μοσχοφίλερο με ανοιχτό 
κιτρινοπράσινο χρώμα και λεπτές φυσαλίδες με ένταση 
και αντοχή στο χρόνο. Στη μύτη διακρίνονται αρώματα 
λεμονανθών και μελιού, με φόντο ευωδιές τσουρεκιού 
και τριαντάφυλλου. 

Στο στόμα διακρίνονται νότες αρωμάτων ζυμών και ψη-
μένου τόστ που συνοδεύονται από τραγανή οξύτητα.

Μοσχάτος Ρίου Πατρών | Οινοποιία 
Παρπαρούση (ΠΟΠ Μοσχάτο Ρίου 
Πατρών)

Οίνος Φυσικώς Γλυκύς, από λιαστά σταφύλια. Χρυσό 
χρώμα, αρώματα εσπεριδοειδών, μελιού βερύκοκου, 
έντονα πρωτογενή αρώματα, όμορφη οξύτητα.

€8   €36

€6   

Sparkling & Desert 
Wines

Wines ↓
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Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα 
αλλαγής των τιμών, του ωραρίου & των ημερών λειτουργίας του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Aγορανομικός υπεύθυνος: Νίκος Μαυρόκωστας. 

Prices include all applicable taxes. The restaurant reserves the right to change the prices, opening 
hours and days without any prior notice. Regulatory compliance manager: Nikos Mavrokostas. 

Σε περίπτωση τροφικής δυσανεξίας ή αλλεργίας, παρακαλούμε
να ενημερώσετε το προσωπικό μας κατά την παραγγελία σας. 

In case of allergies or food intolerance please inform our staff 
during your order. 






