MENU

Welcome
to our restaurant.

Enjoy your Meal!

ΣΝΑΚΣ

Καλαθάκι με χειροποίητα ψωμάκια
και συνοδευτικά
Basket with homemade bread
and side orders

Χωριάτικες πατάτες τηγανιτές
με ντιπ αγιολί σκόρδου
Local French fries with garlic dip

Τοστ γαλοπούλα,
τυρί, ντομάτα, συνοδεύεται
με πράσινη σαλάτα
Toasted sandwich with turkey,
cheese, tomatoes and green salad

Τοστ ζαμπόν,
τυρί, ντομάτα, συνοδεύεται με χωριάτικες
πατάτες τηγανιτές
Toasted sandwich with ham,
cheese, tomatoes and French fries

Σπιτικές τραγανές κοτομπουκιές
με σος BBQ και χωριάτικες πατάτες
τηγανιτές
Homemade chicken nuggets
with BBQ sauce and local French fries

Φρέσκια πολύσπορη μπαγκέτα
με ντομάτα, μοτσαρέλα, προσούτο,
πέστο βασιλικού, ρόκα, συνοδεύεται με
πολύχρωμη σαλάτα
Fresh multigrain Baguette
with tomatoes, mozzarella, prosciutto,
basil pesto, rocket comes with multicolored
fresh salad

SNACKS
Φρέσκια πολύσπορη μπαγκέτα
με καπνιστό σολωμό,
κρέμα τυριών αρωματισμένη με λάιμ και
σχοινόπρασο, συνοδεύεται με πολύχρωμη
σαλάτα
Fresh multigrain Baguette with Salmon fish,
cream cheese flavored of lime and chives,
comes with multicolored fresh salad

Τορτίγια με κοτόπουλο,
παρμεζάνα, μπέικον, αϊσμπέρκ, ντομάτα,
αρωματισμένη με μαγιονέζα σκόρδου
Tortilla stuffed with chicken,
parmesan cheese, bacon, iceberg, tomatoes,
flavored with garlic mayonnaise

Τορτίγια με γύρο χοιρινό,
σος γιαουρτιού, ντομάτα, πίκλες,
συνοδεύεται με χωριάτικες πατάτες
τηγανιτές
Tortilla stuffed with Special Greek Gyros,
yogurt sauce, tomatoes, pickles, comes with
local French fries

Κλαμπ σάντουιτς κλασικό
με κοτόπουλο, μπέικον, ζαμπόν, τυρί,
ντομάτα, Γαλλική σαλάτα, συνοδεύεται με
χωριάτικες πατάτες τηγανιτές
Classic Club Sandwich
with chicken, bacon, ham, cheese, tomatoes,
lettuce, comes with local French fries

Κλαμπ σάντουιτς με φιλέτο μοσχαρίσιο,
μπέικον, ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, Γαλλική
σαλάτα, συνοδεύεται με χωριάτικες
πατάτες τηγανητές
Club Sandwich with Steak Fillet,
bacon, ham, cheese, tomatoes, lettuce,
comes with local French fries

vegetarian dish

Μπέργκερ κλασικό σε μπριός,
με μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus,
τσένταρ, Γαλλική σαλάτα, ντομάτα, μπέικον,
κρεμμύδι, συνοδεύεται με χωριάτικες
πατάτες τηγανιτές
Black Angus Beef Burger,
with cheddar cheese, lettuce, tomatoes, bacon, onions, comes with French fries

Χειροποίητα Σπρινγκ ρολλς κοτόπουλου
με γέμιση από κοτόπουλο, κολοκύθι,
κρεμμύδι, δυόσμο, άνηθο & φέτα.
Συνοδεύεται με σως γιαουρτιού.
Handmade chicken Spring rolls
stuffed with chicken pumpkin, onion, spearmint, dill & slice.
Served with yogurt sauce.

Χειροποίητα Σπρινγκ ρολλς θαλασσινών
με γέμιση από θαλασσινά, κολοκύθι,
κρεμμύδι, δυόσμο, άνηθο & φέτα.
Συνοδεύεται με σως γιαουρτιού.
Handmade seafood Spring Rolls
stuffed with seafood,
pumpkin, onion, spearmint, dill & slice.
Served with yogurt sauce.

Γύρος χοιρινός μερίδα
Special Greek Gyros portion with Pita bread
and local French fries

Bao Buns με πάπια πεκίνου (2τμχ.)
Bao Buns with Peking Duck (2pcs)

Bao Buns με γαρίδες tempura (2τμχ.)
Bao Buns with tempura shrimps (2pcs)

ΑΥΓΑ & ΟΜΕΛΕΤΕΣ
Αυγά τηγανιτά με μπέικον,
γραβιέρα, ντομάτα, συνοδεύεται με
χωριάτικες πατάτες τηγανιτές
Fried Eggs and bacon with gruyere cheese,
tomatoes, comes with local French fries

Αυγά ποσέ μπενεντίκτ
σε μπριός με προσούτο και σαλάτα μεσκλάν
Benedict Eggs
on top of bread with prosciutto
and mescal salad

Ομελέτα σπέσιαλ με λαχανικά,
μπέικον, τυρί, συνοδεύεται με
χωριάτικες πατάτες τηγανιτές
Special Omelet with vegetables,
bacon, cheese, comes with local French fries

EGGS & OMELETES

Ομελέτα παραδοσιακή
με κρεμμύδι, ντομάτα, ελιές, φέτα,
συνοδεύεται με χωριάτικες πατάτες
τηγανιτές
Local Omelet
with onions, tomatoes, feta cheese,
olives, comes with local French fries

Σκραμπελ εγκς
με σολωμό, αβοκάντο, κρέμα philadelphia &
σαλάτα μεσκλαν
Scrambled eggs
with salmon, avocado, cream philadelphia &
mesclun salad

ΣΟΥΠΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Βελουτέ καρότου
αρωματισμένο με τζίντζερ, λάδι βασιλικού &
τραγανό προσούτο
Velvety Carrot Soup
flavored with basil oil, ginger, and croutons

SOUPS OF THE DAY

Βελουτέ άγριων μανιταριών
με λάδι τρούφας και κρουτόν ολικής
Super Food Veltery Soup
of wild forest mushrooms
with trufaff oil and croutons

Ψαρόσουπα από κεφάλι σφυρίδας
αρωματισμένα με Λουΐζα
Fish soup
flavored with louiza

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

COLD - WARM APPETIZERS & SIDE ORDERS

Τζατζίκι
Tzatziki
Yogurt, Cucumber, Garlic dip

Φάβα Σαντορίνης
Santorini Fava / split Peas dip

Τυροκροκέτες
με σάλτσα πορτοκαλιού και κύμινο
Cheese crockets
with orange sauce and cumin

Ρολάκια κανταΐφι με μους τυριών,
γκράντμπερι, θυμάρι, δυόσμο,
μέλι & καρύδια
Kantaifi rolls with cheese mousse,
grandberry, thyme, spearmint, honey & nuts

Μελιτζανοσαλάτα
Melitzanosalata / Eggplant dip

Ταραμάς λευκός
Taramosalata / Fish eggs dip

Καραμέλες φέτας
σε φύλλο κρούστας
Valtos Beach Saganaki,
fried Feta cheese in fillo pastry
with honey and sesame

Φέτα λαδορίγανη
Feta cheese
with extra virgin olive oil and fresh oregano

Χαλούμι ψητό στη σχάρα με τσάτνεϊ ροδάκινου
Grilled Haloumi cheese
comes with chantey of peach

Ποικιλία μανιταριών σοτέ
αρωματισμένα με θυμάρι, ξύδι βαλσαμικό,
μέλι και ψητό μανούρι σχάρας
Variety of mushrooms sauté
flavored with thyme, balsamic vinegar,
honey and grilled manuri cheese

ΣΑΛΑΤΕΣ

Μύδια αχνιστά
σβησμένα σε λευκό κρασί,
αρωματισμένα με ξηρό μάραθο
Mussels flambé
flavored in white wine flavored with dry fennel

SALADS

Ελληνική χωριάτικη σαλάτα
με ντομάτα, πολύχρωμα ντοματίνια,
αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, πιπεριές,
κρίταμο, κάπαρη και κριθαροκουλούρα
Greek Salad
with tomatoes, colored baby tomatoes, cucumber, onions, black olives, feta cheese, peppers,
sea fennel, samphire, caper, and rusk dry bread

Καλοκαιρινή σαλάτα
με αϊσμπεργκ, baby σπανάκι , ρόκα,
ψητό μανούρι, ντοματiνια, φράουλες,
κουκουνάρι, και βινεγκρέτ καρπούζι
Summer season salad
with iceberg, baby spinach, rocket, grilled
manuri cheese, baby tomatoes, strawberries,
pine nuts, and vinaigrette of water Mellon

ΑΚΤΗ η δική μας Σαλάτα
με κινόα, γαρίδες, μάνγκο, πορτοκάλι,
πολύχρωμες πιπεριές, αβοκάντο, γκράντμπερι,
πράσινη βινεγκρέτ, και βινεγκρέτ λεμονιού
Akti our own home salad
with quinoa, shrimps, mango, orange, colored peppers, avocado, grand berry, green
vinaigrette, and lemon vinaigrette

Σαλάτα θαλασσινών
με χτένια, μύδια, σουπιά, καλαμάρι, χταπόδι
Sea food salad
with scallops, mussels, cuttlefish, squid, octopus

Σαλάτα του Καίσαρα
με κοτόπουλο σχάρας, καπνιστό μπέικον,
κρουτόν, αϊσμπεργκ, παρμεζάνα με λευκή
σος αρωματισμένη από σκόρδο
Caesar Chicken Salad
with grilled chicken, smoked bacon,
croutons, iceberg, parmesan cheese, white
sauce flavored with garlic

Σαλάτα σολωμού
με αϊσμπεργκ, αβοκάντο, πράσινο μήλο, πορτοκάλι, μπρικ & σος από φρούτα του πάθους
Salmon Fish salad
with iceberg, avocado, green apple, orange,
brick, and passion fruits sauce

Caprese φρέσκια μοτσαρέλα bufala
με πολύχρωμα τοματίνια, ελαιόλαδο &
πέστο βασιλικού
Caprese fresh mozzarella bufala
with colorful cherry tomatoes, olive oil
& basil pesto

Σαλάτα από φρέσκο παντζάρι
με ανθότυρο & ελαιόλαδο με άρωμα σκόρδου
Fresh beetroot salad
with cream cheese and olive oil with
garlic aroma

vegetarian dish

ΠΙΤΣΕΣ

PIZZA

Μαργαρίτα
ντομάτα, τυρί
Pizza Margarita
with tomatoes and cheese

4 εποχές
τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια, αγκινάρα, ελιές
Pizza four seasons
with cheese, ham, mushrooms, artichokes,
olives

Σπέσιαλ
ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνι, μανιτάρια,
πιπεριά
Pizza Special
with ham, bacon, pepperoni,
mushrooms and peppers

Μεσογειακή
με τυρί, ελιές, κρεμμύδι, μανιτάρια,
πιπεριές, φρέσκια ντομάτα
Mediterranean Pizza
with cheece, olives, onions, mushrooms,
peppers, fresh tomatoes

Τορίνο
τυρί, σαλάμι αέρος, ζαμπόν, μανιτάρια
Pizza Torino
with cheese, salami, ham, mushrooms

Πόλο
με κοτόπουλο, πιπεριές, ντομάτα, μοτσαρέλα
Pizza Pollo
with chicken, peppers, tomatoes,
mozzarella cheese

Χαβάη
τυρί, ζαμπόν, ανανάς
Pizza Hawaii
with cheese, ham , pineapple

Ιτάλια
μοτζαρέλα, προσούτο, παρμεζάνα, ρόκα
Pizza Italia
with cheese, rocket, prosciutto, parmesan flaces

Ελληνική
με γύρο χοιρινό, ντομάτα, κρεμμύδι,
τζατζίκι
Pizza with Greek Gyros
with tomatoes, onions and tzatziki

4 Τυριά
γκούντα, ένταμ, ροκφόρ, μοτσαρέλα
Pizza four cheeses
with Edam, Gouda, blue cheese, mozzarella

Με Ισπανικό λουκάνικο τσορίθο
(πικάντικο)
φρέσκια μοτσαρέλα, πιπεριά πράσινη,
πιπεριά Φλωρίνης, φρέσκια ντομάτα
Pizza with Spanish sausage Chorizo
(spicy)
fresh mozzarella, green peppers, red sweet
peppers, fresh tomatoes

vegetarian dish

Θαλασσινών
μύδια, γαρίδες, χταπόδι, καλαμάρι
Sea food Pizza

Καρμπονάρα
ζαμπόν, μπέικον, αυγό, κρέμα γάλακτος
Pizza a la Carbonara
with cheese, ham, bacon, egg, crème

ΖΥΜΑΡΙΚΑ / ΡΙΖΟΤΑ/ ΚΡΙΘΑΡΟΤΑ
Σπαγγέτι Μπολονέζ
με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά
Spaghetti ala Bologneze

Σπαγγέτι Ναπολιτάν
με φρέσκια σάλτσα ντομάτας
Spaghetti Napoliten
in fresh tomato sauce

Ριζότο λαχανικών
Risotto with fresh vegetables

PASTAS / RISOTTOS

Νουντλς με κοτόπουλο, γαρίδες & λαχανικά
Noodles with chicken, shrimp & vegetables

Ριζότο Μιλανέζε
με κοτόπουλο, παρμεζάνα
και άρωμα σαφράν
Risotto Milanese
with chicken, parmesan cheese,
flavored with saffron

Πένες αλά Καρμπονάρα,
με μανιτάρια, μπέικον, κοτόπουλο,
παρμεζάνα και λευκή σος
Penne ala Carbonara with mushroom,
bacon, chicken, parmesan cheese
and white sauce

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Καλαμαράκια τηγανιτά
Fried Squid Calamari

FISH & SEA FOOD
Τσιπούρα στη σχάρα
με βραστά λαχανικά
Fresh Sea Bream fish grilled
with boiled vegetables

Καλαμάρι ψητό στη σχάρα με φαβα
Σαντορινης
Grilled Squid Calamari with Santorini fava

Μύδια αχνιστά
σβησμένα με λευκό κρασί, αρωματισμένα
με ξηρό μάραθο
Mussels Flambé
with white wine sauce and dry fennel

Λαυράκι στη σχάρα
με βραστά λαχανικά
Fresh Sea Bass on the grill
with boiled vegetables

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

GREEK TRADITIONAL FOOD

Μουσακάς
Famous Greek Mousaka

Μοσχάρι κοκκινιστό στιφάδο
Stiffado tender Veal chunks,
cooked with baby onions

Ντομάτες και πιπεριές γεμιστές,
λαδερές, με άνηθο & φέτα
Stuffed Tomatoes and Peppers
flavored with dill & feta cheese

Αρνάκι κλέφτικο
Kleftiko Lamb
with feta cheese, potatoes and vegetables
covered with crispy pastry

Σουτζουκάκια Σμυρνέικα
με κύμινο συνοδεύονται με ρύζι
Meat Balls in tomato sauce
with cumin and rice. A family recipe

Γύρος χοιρινός μερίδα
Special Greek Gyros portion
with Pita bread and local French fries

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο Black Angus
συνοδεύεται με πατάτες baby
Black Angus meat balls on the grill
comes with baby cooked potatoes

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας
με ρύζι μπασμάτι, μαύρο ρύζι Κίνας
και πράσινη σαλάτα
Grilled Chicken Fillet
comes with basmati rice, black China’s
rice and green salad

Μπριζολάκια χοιρινά στη σχάρα,
αρωματισμένα σε σος θυμαριού,
συνοδεύονται με πουρέ πατάτας
Grilled Pork Chops flavored with thyme
sauce, comes with mash potatoes

VEGAN

Vegan μπιφτέκια απο μπιζέλια.
Συνοδεύεται από βραστά λαχανικά και
φρέσκια σαλάτα
Vegan pea burgers.
Served with boiled vegetables and fresh
salad

vegetarian dish

MAIN COURSES
Παϊδάκια αρνίσια στη σχάρα
Grilled Lamb Chops
comes with local French fries & pita bread

Ποικιλία κρεατικών στη σχάρα
Mixed Grill
comes with local French fries
& pita bread

Κοτόπουλο γλυκόξινο με ρύζι στον ατμό &
λαχανικά
Sweet and sour chicken with steamed rice &
vegetables

Ταϊλανδέζικο πικάντικο χοιρινό με
λαχανικά
Thai spicy pork with steamed rice &
vegetables

VEGAN

Poke bowl
πιάτο με ανάμεικτα λαχανικά & φρούτα
Poke bowl
mixed vegetabeles & fuit dish

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

DESERTS

Τιραμισού
Tiramisu

Λέμον πάϊ
Lemon pie

Κρέμ μπρουλέ
Crème Brulet

Μπράουνις Σοκολάτας
με παγωτό βανίλια
και ζεστή σος σοκολάτας
Chocolate brownies
with vanilla ice cream
and warm chocolate sauce

Τσίζ κέικ
Cheese cake

Μπακλαβάς
Famous Greek Baklavas

Μπαβαρουάζ σοκολάτας
με γκοφρέτα απο πραλίνα φουντουκιου
Bavarois of chocolate
with hazelnut praline wafer

Πάνα κότα
Panacotta

Μπανοφι
Banoffee

Εκκμεκ με παγωτό καϊμάκι
Ekmek with kaimaki ice cream
Παγωτά διάφορες γεύσεις
Ice Creams
Vanilla, Chocolate, Strawberry, Banana

Γιαούρτι με μέλι
Yogurt with local honey

Φρουτοσαλάτα
Mixed Fruit Salad

Μηλόπιτα
κέικ με καραμελωμένα μήλα
Apple pie
cake with caramelized apples
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