
CATALOGUE

Eliaby Lemoni

 F I N E  C U I S I N E



ΣΑΛΑΤΕΣ  I  SALADS

Μαρούλα ~ Maroula
Iceberg, ντοµατίνια cherry, ψητό µπέικον, σκληρό τυρί, κοτόπουλο πανέ, 

τραγανά κρουτόν, dressing λεµονιού µε µέλι και µουστάρδα

Iceberg, cherry tomatoes, bacon, hard cheese, chicken,
crouton and mustard, honey and lemon sauce

€ 5,50

Ηλιοστάλαχτη ~ Iliostalachti
Σγουρή σαλάτα, φρέσκα µανιτάρια, φέτα τριµµένη, κοτόπουλο πανέ,

φρέσκο αγγουράκι, dressing βαλσάµικο µε µέλι,
αυγά ελευθέρας βοσκής, κόκκινη πιπεριά

Lettuce, mushrooms, feta cheese, chicen, cucumber,
free range egg, red pepper, honey balsamic dressing

€ 5,50

Σαλάτα του Καίσαρα ~ Ceasar’s Salad

Φρέσκα φύλλα γαλλικής, σγουρής και romaine σαλάτας, dressing καίσαρα, 
κοτόπουλο πανέ , ψητό µπέικον, τραγανά κρουτόν, παρµεζάνα

French lettuce and romaine leafs, with chicken, smoked bacon,
flakes of Italian parmesan cheese, Caesar’s dressing

and fries bread crouton

€ 5,50

Κρητική κουκουβάγια ~ Cretan Owl 

Κρίθινος κρητικόςντάκος, τριµµένη ντοµάτα,
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ξηρός κρητικός ανθότυρος, ρίγανη ξερή

Cretan barley rusk (dakos), tomato, extra virgin olive oil,
cretan anthotiros cheese, oregano

€ 4,20

Χαρουποσαλάτα ~ Carob salad

Πράσινη σαλάτα πέντε ειδών mesclan, ντοµατίνια cherry, χαρουποπαξίµαδα, 
κρητικό ξύγαλο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, κρέµα βαλσάµικου

Mesclan greens mix, tomato cherries, carob rusks, Cretan cream cheese, 
extra virgin olive oil, balsamic cream

€ 5,50



ΣΑΛΑΤΕΣ  I  SALADS

Νανά ~ Nana
Iceberg, µαρούλι lolo rosso, φρέσκα µανιτάρια, φιλέτα πορτοκαλιού

και κόκκινου γκρέιπφρουτ, λιαστά cranberry, κόκκινη πιπεριά,
dressing λεµονιού µε µέλι και µουστάρδα

Iceberg, lolo rosso lettuce, fresh mushrooms, orange and grape fruit ,
sun dried cranberry, red pepper and  lemon, honey and mustard dressing

€ 5,30

Ρόκα en Rolla ~ Roka en Rolla
Σγουρή σαλάτα, άγρια ρόκα, ντοµατίνια cherry, σκληρό τυρί,

dressing βαλσάµικου µε µέλι, φέτες καπνιστού µοσχαριού, κρέµα βαλσάµικου

Wild rocket, cherry tomatoes, hard cheese, honey balsamic,
smoked beef, balsamic cream

€ 5,30

Χωριάτικη Μεσογειακή ~ Greek Salad
Ελληνικές ντοµάτες, ντοµατίνια cherry, φρέσκο αγγουράκι, φρέσκο και ξερό κρεµµυδάκι, 

ψητά λαχανικά, αγιορείτικο ψητό ψωµί, φέτα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
ελιές Χαλκιδικής, λευκό βαλσάµικο, χειροποίητο πέστο βασιλικού

Fresh tomatoes, cherry tomatoes, fresh cucumber, green and fresh onions, 
grilled vegetables, feta cheese, extra virgin olive oil,

Chalkidiki olives, basil pesto

€ 5,90

Σαλάτα ζυµαρικών ~ Fissile salad
Fussili τρικολόρε, ψητά λαχανικά, χειροποίητο πέστο βασιλικού, ντοµατίνια cherry

Fussili tricolore, grilled vegatables, basil pasto, cherry tomatoes

 € 4,50

• Προτείνεται µε καπνιστό τόνο ή κοτόπουλο πανέ ~ € 6,20 / € 5,50 •
• With smoked tuna fish or fresh grilled chicken~ € 6,20 / € 5,50 •

Ντοµατοσαλάτα ~ Tomato salad
€ 4,00

Πολίτικη (Μόνο τον χειµώνα) ~ Politiki / Cabbage salad (available during Winter)

€ 4,00



ΑΛΟΙΦΕΣ  I  SPREADS

Τζατζίκι ~ Tzatziki
Γιαούρτι σακούλας, αγγουράκι φρέσκο, άνηθος,

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,  ξύδι, σκόρδο Βύσσας Έβρου

Greek yogurt, fresh cucumber, fresh dill, extra virgin olive oil, vinegar, garlic

 € 2,50

Χτυπητή, η τυροκαυτερή ~ Chtipiti (spicy cheese spread)
Αγελαδινό τυρί, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, καυτερή πράσινη πιπεριά

White cheese, extra virgin olive oil, spicy green pepper

€ 2,80

Φάβα Φενέου ~ Fava from Feneos with kritamos
Φάβα Φενέου, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκο και ξερό κρεµµύδι, 

κρίταµο τουρσί

Fava beans from Feneos, extra virgin olive oil, dry and green onion,
kritamos leaves

€ 2,90

Ρώσικη ~ Rosiki ( Olivier salad)
Απλά……µοναδική

Just......delicious

€ 3,80

Πάπρικα ~ Paprika
Άλειµµα από ψητές κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης, µαζί µε τυρί φέτα,

ελαιόλαδο και καπνιστή ξερή πάπρικα

Spread of grilled red peppers, with feta cheese cream, olive oil
and dry smoked paprika

€ 2,70



ΠΑΤΑΤΕΣ  I  POTATOES

Μαστιχωτή πατάτα ~ Cheesy cream potato
Τηγανιτές φρέσκιες πατάτες µε φλούδα, κρέµα γάλακτος, µοτσαρέλα, σάλτσα ψητού

Country style fried potato, mozzarella, gravy and fresh cream.

€ 6,40

Πατάτα crumble ~ Potato crumble
Τηγανιτές φρέσκιες πατάτες µε φλούδα, crumble (θρύµµατα) από λουκάνικο 

καραµανλίδικο, φέτα, ξερό θρούµπι, σκορδόλαδο

Country style fried potato with crumble of Karamalidiko sausage, feta cheese,
thyme and garlic oil

€ 4,90

• Προτείνεται και µε δύο τηγανιτά αυγά µάτια ελευθέρας βοσκής ~ € 5,50 •
• Topped with two (2) sunny side up free range eggs ~ € 5,50 •

Πατάτα παρµεζάνα ~ Parmesan Fries
Τηγανιτές φρέσκιες πατάτες µε φλούδα, πιπεριές chili, φρέσκο θυµάρι,

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σκόρδο Βύσσας Έβρου, πούδρα παρµεζάνας

Country style fried potato with chili, thyme garlic and parmesan prouder

€ 3,90

Πατάτα τρούφα ~ Truffle potatoes
Φρέσκια τηγανιτή πατάτα, αφυδατωµένα µανιτάρια porcini, λάδι τρούφας

Fresh French fries with porcini mushrooms and truffle oil

 € 3,50

Φουρνοπατάτες ~ Potatoes from the Oven
Φρέσκια πατάτα ποσέ, κρέµα γάλακτος, φρέσκα µανιτάρια, µπέικον, σκληρό τυρί

Fresh country style potatoes with cream , fresh mushrooms,
bacon and yellow cheese

€ 4,10

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες ~ Fresh French fries
€ 2,80

• Προτείνονται µε σκληρό τυρί ~ € 3,30 •
• Topped with hard cheese ~ € 3,30 •



ΤΥΡΙΑ  I  CHEESE DISHES

Καπρέζε ανθότυρου
Caprese with fresh Cretan Anthotiro cheese

Φρέσκος κρητικός ανθότυρος, ντοµάτα confit, χειροποίητο πέστο βασιλικού, 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Fresh Cretan anthotiro cheese, tomatoes confit, basil pesto, extra virgin olive oil

 € 6,70

Ρολλάκια µελιτζάνας ~ Eggplant/Aubergine rolls
Ψητές φέτες µελιτζάνας, µους φέτας, µαρµελάδα ντοµάτας,

πέστο µαϊντανού, καβουρντισµένο φουντούκι

Eggpant rolls, filled with feta mouse cream, tomato marmalade,
parsley pesto and grilled nuts

 € 4,50

Φέτα πανέ ~  Feta cheese pané
Τηγανιτή φέτα, παναρισµένη µε σουσάµι και µέλι

Fried feta cheese pané with sesame and honey

 € 3,70

Κασεροκροκέτες ~ Cheeseballs
Gouda, Edam, σκληρό τυρί, αυγά, αλεύρι, µυρωδικά

Cheeseballs, in the pan made of Gouda cheese, Edam cheese, 
hard yellow cheeses, eggs, herbs, spices and flour.

 € 3,60



ΤΥΡΙΑ  I  CHEESE DISHES

Χαλούµι πανέ στη σχάρα ~ Haloumi cheese on the grill
Χαλούµι παναρισµένο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, κρέµα βαλσάµικου

Cypriot cheese called “haloumi” on the grill with balsamin cream

€ 3,90

Μπουγιουρντί ~ Bougiourdi (Thessaloniki appetizer)

Gouda, τυρί, ντοµάτα, καυτερή πιπεριά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ρίγανη

Melted yellow cheese, feta cheese, tomato, with hot green pepper,
extra virgin olive oil and oregano

€ 4,50

Ταλαγάνι σχάρας ~ Grilled Talagani cheese 
Ταλαγάνι, πίτα, ντοµάτα confi, πέστο µαϊντανού, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Talagani cheese, pita bread, tomato confit, parsley pesto, extra virgin olive oil

€ 5,90

Φέτα λαδορίγανη ~ Feta chesse
Ελληνική φέτα βουτηράτη, από την Ελασσόνα Θεσσαλίας σερβιρισµένη
µε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Μεσσηνίας και ξερή ρίγανη Ολύµπου

Greek feta cheese from Elassona with extra virgin olive oil and oregano

€ 2,70



ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ  I  MEAT APPETISERS

Μπρουσκέτα µεσογειακή ~ Mediterranean bruschetta
Ψητό ψωµί γιαουρτιού, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τριµµένη ντοµάτα, 

γραβιέρα Αµφιλοχίας, άγρια ρόκα, µοσχαρίσιο παστράµι

Grilled yogurt bread, extra virgin olive oil, grinned tomato,
Graviera from Amphilochia, wild rocket, beef pastrami

€ 2,90

Αρµένικο µπουρέκι στον πετρόφουρνο
Armenian bourek in the oven

Χειροποίητη ζύµη αργής ωρίµανσης, παστουρµάς, γαΐς τυρί, gouda,
γιαούρτι σακούλας, σάλτσα ντοµάτας

Hand made aged dough, pastourma, gais cheese, gouda cheese,
Greek yogurt, tomato sauce

 € 4,60

Λουκάνικο Τζουµαγιάς στη σχάρα
Tzoumagias sausage on the grill

Φρέσκο λουκάνικο Ηράκλειας Σερρών (Τζουµαγιάς)

Fresh Tzoumagias sausage from Serres

€ 5,80

Φρέσκο χωριάτικο λουκάνικο
Fresh Village sausage on the grill

 € 4,30

Φρέσκο Καραµανλίδικο λουκάνικο
Fresh Karamalidiko sausage

 € 4,30

Λουκάνικα Καραµανλίδικα µε αυγά
Fresh sausages with free range eggs

 € 4,90



Φρέσκοι κεφτέδες στο τηγάνι
Fresh meatballs in the pan

 € 4,50

Κεµπαπάκια ~ Small Kebabs
Ανατολίτικη συνταγή κιµά, αρωµατισµένου µε σουµάκ

Sumac scented spicy grinned meat balls on the grill

 € 4,50

• Σερβίρονται µε πικάντικο µπούκοβο και ξερό κρεµµύδι •
• Served with spicy peppers and fresh onion •

Κεσαντίγιας BBQ από τον πετρόφουρνο
BBQ Quesadilla from the oven

2 φύλλα τορτίγια και ανάµεσα τους πιπεριές, καραµελωνένο κρεµµύδι,
σάλτσα bbc και τυριά που λιώνουν

Two tortillas filled with peppers, caramelized onions, bbq sauce, melted cheese

€ 4,90

Vittelo Tonato
Βιολογικό ψητό µοσχάρι, σάλτσα καπνιστού τόνου, φρεσκοτριµµένο πιπέρι, 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Organic roasted veal with smoked tuna sauce, fresh grinned pepper,
extra virgin olive oil

€ 13,50

• Σερβίρεται κρύο •
• Served chill •

Μανιτάρια Portobello γεµιστά ~ Portobello mushrooms
Μανιτάρια Portobello, κρέµα τυριού, µοτσαρέλα, µπέικον, κρέµα βαλσάµικου

Portobello mushrooms, stuffed with cheese cream, mozzarella,
bacon and balsamic cream

 € 6,80

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ  I  MEAT APPETISERS



ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΑΣ  I  APPETISERS

Μπρουσκέτα µε καπνιστό σολοµό
Smoked salmon bruschetta

Σερβίρεται σε ψητό ψωµί µε γουακαµόλε και αβοκάντο

Σerved on grilled bread with guacamole and avocado

€ 6,50

Μπρουσκέτα µε µανιτάρια ~ Mushrooms bruschetta
Ψητό ψωµί γιαουρτιού, σωτέ µανιτάρια champignon,

πεκορίνο Αµφιλοχίας, λάδι τρούφας

Grilled bread, champignon mushrooms, Pecorino cheese, truffle olive oil

€ 2,90

Τριλογία από µανιτάρια στη σχάρα
Trilogy of grilled mushrooms

Μανιτάρια πλευρώτους, µανιτάρια πόρτο µπέλο, µανιτάρια champignon, 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκο θυµάρι, σκόρδο

Pleurotus, Portobello and Champignon mushrooms with garlic, thyme
and extra virgin olive oil

€ 5,80

Μανιτάρια Σωτέ ~ Mushrooms sauté
Ποικιλία εφτά µανιταριών, σάλτσα κόκκινου κρασιού, πετιµέζι σύκου

Variety of 7 mushrooms in red wine sauce and sweet fig sauce.

€ 6,80



ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΑΣ  I  APPETISERS

Σουβλάκι λαχανικών ~ Vegetable souvlaki
Πράσινη πιπεριά, κόκκινη πιπεριά, κολοκύθι, µανιτάρια champignon,

κρεµµύδι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Green pepper, red pepper, zucchini, champignon mushrooms, onion,
extra virgin olive oil

€ 4,90

Σκουµπρί σχάρας ~ Mackerel on the grill
Καπνιστό σκουµπρί, σκορδοµαϊντανός, φρέσκα κρεµµυδάκια και φάβα Φενεού

Smoked mackerel fillet, fava spread, garlic with parsley, fresh onion

€ 4,80

Καπνιστή πέστροφα Καρπενησίου ~ Smoked trout
Πέστροφα Καρπενησίου, φρέσκο κρεµµυδάκι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και φάβα Φενεού

Smoked trout fillet, fresh onion, extra virgin olive oil

€ 5,20

Καυτερή πιπεριά ~ Extra spicy pepper
Πράσινη καυτερή πιπεριά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Extra spicy green pepper, extra virgin olive oil

€ 1,50



Eliaby Lemoni

 F I N E  C U I S I N E



ΠΙΤΣΕΣ ΨΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟΦΟΥΡΝΟ
PIZZA IN THE STONE-OVEN

Margerita
Φρέσκια µοτσαρέλα, ντοµατίνια και πέστο βασιλικού
Fresh Mozzarella, cherry tomatoes and basil pesto

 € 8,50

Truffata
Φρέσκια µοτσαρέλα, ποικιλία οχτώ µανιταριών, λευκή σάλτσα,

πεκορίνο Αµφιλοχίας µε τρούφα
Fresh mozzarella with eight (8) different mushrooms, white sauce

and Pecorino cheese with truffle

 € 9,50

Di Parma
Φρέσκια µοτσαρέλα, φύλλα ρόκας, προσούτο Πάρµας, ιταλική παρµεζάνα
Fresh mozzarella, rocket salad, Prosciutto di Parma, parmesan cheese

 € 9,00

Ριζότο µανιταριών ~ Rizoto with mushrooms
Ρύζι καρολίνα, βούτυρο, παρµεζάνα, διάφορα µανιτάρια δάσους

Rice, butter, parmesan cheese, mushrooms mix

 € 7,90

Ριζότο µε κοτόπουλο ~ Rizoto with chicken
Ρύζι καρολίνα, βούτυρο, παρµεζάνα, κρέµα τυριού, κοτόπουλο

Rice, butter, parmesan cheese, cream, cooked chicken

€ 7,90

ΡΙΖΟΤΟ  I  RΙΖΟΤΟ



ΖΥΜΑΡΙΚΑ  I   PASTA

Μπολονέζ classic ~ Classic Bolognese
Μοσχαρίσιος κιµάς, φαρφάλες, σάλτσα ντοµάτας
Grinned beef meat, farfale pasta, tomato sauce

€ 4,90

• Παιδική µερίδα ~ € 3,70 •
• Children’s portion ~ € 3,70 •

Σπαγγετίνι µε κεφτεδάκια και σάλτσα Mamma Mia
Meat balls spaghetti with Mamma Mia sauce

€ 5,90

• Παιδική µερίδα ~ € 3,90
• Children’s portion ~ € 3,90 •

Ταλιατέλες Alfredo ~ Tagliatelle  Alfredo
Κρέµα γάλακτος, κοτόπουλο, σκόρδο, µαϊντανός, παρµεζάνα

With chicken, cream, garlic, parsley and parmezan

€ 7,50

Σχιουφιχτά ~ Sioufichta (Cretan homemade pasta)
Κοτόπουλο, κρέµα γάλακτος, θυµάρι, παραδοσιακά κρητικά Σχιουφιχτά

Siouficta (Cretan homemade pasta), cream, thyme and cooked chicken

7,10€

Καρµπονάρα ~ Classic Carbonara
Σπαγγέτι, καπνιστά χοιρινά µάγουλα, σκόρδο, ξηρό κρεµµύδι,

κρέµα γάλακτος, παρµεζάνα, κρόκος αυγού
Spaghetti, smoked pork, garlic, dry onion, cream, parmesan cheese, egg

€ 6,50



Σπαγγέτι Primavera
Spaghetti Primavera with fresh season vegetables

Σπαγγέτι τρικολόρε, πιπεριές τρικολόρε, κολοκύθι, καρότο, ντοµατίνια, σάλτσα ντοµάτας
Spaghetti tricolore, red, green and yellow peppers, zucchini, carrot,

cherry tomatoes, tomato sauce

€ 5,30

Πέννες Al Pesto µε πέστο βασιλικού
Penne  Al Pesto

 € 5,50

Σπαγγέτι Mamma Mia ~ Spaghetti  Mamma Mia
Σάλτσα Mamma Mia µε φρέσκια ντοµάτα και λαχανικά

With fresh tomato and vegetables

 € 4,50

• Παιδική µερίδα ~ € 3,70 •
• Children’s portion ~ € 3,70 •

Λιγκουίνι µε καπνιστό σολοµό ~ Linguine with smoked salmon
Καπνιστός σολοµός, χυµός ντοµάτας, κρέµα γάλακτος, άνηθος, vodka

Smoked salmon, tomato juice, cream, dill, vodka

 € 9,90

Τορτελόνι γεµιστό µε τυρί, σάλτσα βουτύρου και πιπέρι
Tortelini stuffed with cheese, butter sauce

and black pepper
€ 6,50

Ραβιόλι Αglio Ε Olio ~ Ravioli Αglio Ε Olio *
Ραβιόλι από σπανάκι, γεµιστό µε ανθότυρο, σάλτσα Αglio Ε Olio

Spinach ravioli, stuffed with anthotiro (cretan soft cheese) and Αglio Ε Olio sauce

€ 7,50

*Πικάντικο / Spicy

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  I  PASTA



ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΜΑΣ  I  MEAT MAIN COURSES

Φιλέτο κοτόπουλο αλα κρεµ ~ Chicken fillet ala créme
Στήθος κότας, κρέµα γάλακτος, σάλτσα ψητού

€ 6,00

Φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα ~ Chicken fillet grilled 
 € 5,50

Σνίτσελ κοτόπουλο ~ Chicken schnitzel
 € 6,00

Σνίτσελ αλα κρεµ ~ Schnitzel ala créme
 € 6,50

Κοντοσούβλι κοτόπουλο ~ Big chicken marinate skewer
€ 5,90

Κοντοσούβλι χοιρινό ~ Big pork marinate skewer
 € 5,90

Κοντοσούβλι από µοσχαράκι γάλακτος ~ Big veal skewer 
€ 8,50

Χοιρινό µπριζολάκι σωτέ µε σάλτσα κόκκινου κρασιού
Pork steak with red wine sauce

€ 5,90

Φρέσκα σουτζουκάκια σχάρας
Soutzoukakia on the grill

€ 5,50



ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΜΑΣ  I  MEAT MAIN COURSES

Γιαουρτλού ~ Giaourtlou
Παραδοσιακή συνταγή µε σουτζουκάκια, ψηµένη πίτα,

σάλτσα ντοµάτας και γιαούρτι
Traditional recipe with soutzoukakia, pita bread, yogurt and tomato sauce 

€ 6,50

Συκώτι µόσχου
µε σκορδοµαϊντανό και λάδι καπνιστής πάπρικας

Leaver grilled
Served with parsley - garlic and smoked paprika oil

€ 5,00

Πανσέτα confit ~ Pancetta confit 
Πανσέτα αργοψηµµένη µέσα σε ελαιόλαδο για δώδεκα ώρες

και καραµελωµένη στη σχάρα
Slowly cooked for 12 hours in the oven with caramelized onions

 € 7,90

Χοιρινή µπριζόλα Σταβλίσια ~ Pork Steak / Village cut
 € 8,50

Μοσχαρίσιο µπιφτέκι σχάρας ~ Beef homemade burger
 € 6,50

• Σερβίρεται µε φρέσκιες τηγανιτές πατάτες και φρέσκο βούτυρο µυρωδικών •
• Served with fresh French fries and herbs scented butter •

Χοιρινό ψαρονέφρι στη σχάρα
Pork fillet on the grill

 € 8,00

• Τα κυρίως συνοδεύονται µε πατάτα jacket και κρύα σάλτσα γιαουρτιού •
• Our main dishes are served with jacket potato and yogurt sauce •



PREMIUM GRILL

Καρδιά Κιλότου ~ 300gr. (και σε κοπή ταλιάτα) 

Heart of Rump 300gr. 
€ 10,90

Sirloin / Κόντρα Φιλέτο ~ 300gr. (και σε κοπή ταλιάτα) 

€ 12,90

Μοσχαρίσια µπριζόλα 400-500 gr.
Beef Steak   400-500 gr.

€ 16,50

T-Bone ~ 550 gr.
€ 19,50

Μοσχαρίσια Σπαλοµπριζόλα 850gr.
Beef Steak 850gr.

€ 25,O0

Porter House ~ 900gr.
€ 29,00



ETHNIC KOYZINA
ETHNIC / AROUND THE WORLD DISHES

Γλυκόξινο ψαρονέφρι ~ Sweet and sour pork fillet
Χοιρινό ψαρονέφρι µε γλυκόξινη σάλτσα ροδιού

Pork fillet with sweet and sour pomegranate sauce

€ 8,60

Κοτόπουλο κάρυ ~ Chicken with curry
Φιλέτο κοτόπουλο, σάλτσα κάρυ αρωµατισµένη µε φρούτα

Chicken fillet with curry

€ 6,90

Κοπανάκια Τεριάκι
Chicken drumsticks with Teriyaki sauce

Κοπανάκια κοτόπουλου, ιαπωνική σάλτσα τεριάκι, καβουρντισµένο σουσάµι
Chicken drumsticks with Teriyaki sauce and sesame 

€ 5,50

• Tα ethnic πιάτα σερβίρονται µε ρύζι µπασµάτι •
• The Εthnic dishes are served with Basmati rice •



Σοκολατένιος Κορµός ~ Chocolate and biscuit mosaic
 € 1,90

Τσις κέικ σερβιρισµένο µε γλυκό βύσσινο
Cheesecake served with cherries spoon sweat

 € 1,90

Νew York Τσις Κέικ σερβιρισµένο µε γλυκό βύσσινο
New York Cheesecake served with cherries spoon sweat

 € 2,90

Προφιτερόλ ~ Profiteroles
 € 1,90

Σουφλέ Σοκολάτας ~ Chocolate Soufflés
 € 2,90

Μιλφέιγ ~ Millefeuille
 € 2,90

Κρεµ Μπρουλέ ~ Creme Brûlée
 € 2,90

Σοκολατένιο Ζυµωτό ~ Chocolate Zimoto 
Ζεστό σοκολατένιο πεϊνιρλί γεµιστό µε µπανάνα

Baked pie stuffed with chocolate praline and banana

 € 2,90

Πανακότα µε λευκή σοκολάτα
Panna Cotta with white chocolate

 € 2,90

ΓΛΥΚΑ  I  DESSERTS

• Τα επιδόρπια: Σουφλέ σοκολάτας, σοκολατένιο ζυµωτό και µιλφέιγ,
θέλουν χρόνο προετοιµασίας και προτείνεται να δίνονται παραγγελία εξ αρχής •

• Deserts: Chocolate Soufflés, Chocolate Ζιmoto and Millfeuille are prepared à la carte for you. 
Please order them, with your main course.•



•  Ζητήστε από το Service την πλήρη γκάµα από τα Ελληνικά αποστάγµατά µας  •
•  Please ask your waiter for our extended spirits list  •

ΧΥΜΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ I  DRAFT SPIRITS 200ml

Τσίπουρο Τυρνάβου µε γλυκάνισο
Tsipouro with Anise from Tyrnavos

€ 5,30

Τσίπουρο Τυρνάβου χωρίς γλυκάνισο
Tsipouro without Anise from Tyrnavos

€ 5,50

Ρακί ~ Tsikoudia from Crete 
€ 5,90

ΜΠΥΡΕΣ ΠΟΤΗΡΙ I  DRAFT BEERS 300ml

ΜΑΜΟΣ ~ MAMOS
€ 2,20

Amstel Pilsner
€ 2,50

•  Ζητήστε από το Service την πλήρη γκάµα tων κρασιών µας  •
•  Please ask your waiter for our extended wines list  •

ΚΡΑΣΙΑ ΧΥΜΑ I  DRAFT WINES 750ml

Λευκό ~ White Dry
€ 5,30

Κόκκινο Ξηρό ~ Red Dry
€ 5,70

Κόκκινο Ηµίγλυκο ~ Red Semi-Sweet
€ 5,90

Ροζέ Ηµίγλυκο ~ Rose Semi-Sweet
€ 6,50

Ρετσίνα ~ Retsina
€ 5,30



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  I  REFRESHMENTS 250ml

Coca Cola
€ 1,50

Coca Cola Light
€ 1,50

Coca Cola Zero
€ 1,50

Fanta
Πορτοκαλάδα ~ Orange

€ 1,50

Fanta
Λεµονάδα ~ Lemon

€ 1,50

Sprite
€ 1,50

Schweppes
Σόδα ~ Soda water

€ 1,50

Schweppes
Τόνικ ~ Tonic water

€ 1,50

Σουρωτή ~ Souroti
Sparkling Water

€ 1,70

ΝΕΡΟ  I  WATER

ΑΥΡΑ Φυσικό Μεταλλικό Νερό
AVRA Natural Mineral Water

500ml
€ 0,50

ΑΥΡΑ Φυσικό Μεταλλικό Νερό
AVRA Natural Mineral Water

1000ml 

€ 1,30

Amstel 500ml
€ 3,00

Heineken 500ml
€ 3,75

Άλφα - Alpha 500ml
€ 2,80

ΜΠΥΡΕΣ ΦΙΑΛΗ  I  BOTTLED BEERS

Amstel Pils 500ml
€ 3,40

Άλφα - Alpha Weiss
€ 3,50

ΜΑΜΟΣ ~ MAMOS 500ml
€ 3,50

•  Ζητήστε από το Service την πλήρη γκάµα από τiς Ελληνικές µπύρες µας  •
•  Please ask your waiter for the extended list with Greek beers.  •


