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Salads Σαλάτες

Bread with dip 
per person

Ψωμί με ντιπ 
το άτομο
 
Pita bread with dip
Πίτα με ντιπ

Olive oil portion
Ελαιόλαδο μερίδα

Santorini salad with artichoke, 
zucchini, sun-dried tomato, cheese
Σαντορινιά
με αγγινάρα, κολοκύθι, λιαστή ντομάτα, τυρί

Greek salad
Ελληνική σαλάτα

Dakos with tomato & Cretan cheese
Ντάκος με ντομάτα & Kρητικό τυρί

Spinach salad 
, ,with red sweet peppers grilled manouri cheese

sesame
Σπανάκι 
με κόκκινες γλυκιές πιπεριές, ψητό μανούρι,
σουσάμι

Green Salad with boilled 
avocadoshrimps, 

Πράσινη σαλάτα
με βραστές γαρίδες, αβοκάντο

Potato salad
with mustard, cucumber pickle, beetroot,
salami of Lefkada
Πατατοσαλάτα
με μουστάρδα, αγγουράκι τουρσί, παντζάρι,
σαλάμι Λευκάδος

Classic Club Sandwich
with chicken, omelette, bacon and french fries
με κοτόπουλο, ομελέτα, μπέικον και πατάτες τηγανητές 

Focaccia
with grilled vegetables, vegetable cheese 
and french fries
Φοκάτσια
με ψητά λαχανικά, φυτικό τυρί και πατάτες τηγανητές 

Veal burger
cheddar cheese, bacon, fried potatoes, 
caramelized onion
Μοσχαρίσιο burger 
τυρί τσένταρ, μπέικον, πατάτες τηγανητές,
καραμελωμένο κρεμμύδι

Steak Sandwich
with beef steak, caramelized onion, 
french fries, mustard, rocket
Σάντουιτς μπριζόλας
με μοσχαρίσια μπριζόλα, καραμελωμένο κρεμμύδι,
πατάτες τηγανητές, μουστάρδα, ρόκα

Club Burgers



Starters Ορεκτικά

Tzatziki
Τζατζίκι

Eggplant Salad
Μελιτζανοσαλάτα

Tyrokafteri
Τυροκαυτερή

Handmade kaseri cheese pies
Χειροποίητα Κασεροπιτάκια

Handmade spinach-cheese pies
Χειροποίητα σπανακοτυροπιτάκια

Fried feta cheese 
with honey and sesame
Φέτα τηγανιτή 
με μέλι και σουσάμι

Greek cheese variety 
with dry fruits marmalade
Ποικιλία ελληνικών τυριών 
με μαρμελάδα από ξερά φρούτα

Homemade Dolma 
Stuffed vine leaves with rice
Χειροποίητα Ντολμαδάκια
 
Grilled vegetables 
with haloumi cheese
Ψητά λαχανικά 
με χαλούμι

Santorinian fava split peas 
grilled zucchini & hazelnut
Φάβα σαντορίνης 
ψητά κολοκύθια & φουντούκι

French fries 
with semihard cheese (kefalotiri)
Πατάτες τηγανιτές 
με κεφαλοτύρι

Steamed rice 
with aromatic herbs
Ρύζι ατμού 
με αρωματικά βότανα

Grilled sausage (pork)
with mustard sauce
Λουκάνικο σχάρας
με σαλτσα μουστάρδας

Pork Cretan Apaki 
with peppers, mushrooms, wine
and thyme
Χοιρινό Απάκι Κρήτης Τηγανιά
με πιπεριές, μανιτάρια, κρασί
και θυμάρι

Grilled smoked mackerel 
with tomato and onion
Σκουμπρί καπνιστό σχάρας 
με ντομάτα και κρεμμύδι

Grilled sardin fillet 
with fresh onion & 
lemon-oil dressing
Φιλέτο σαρδέλα 
σχάρας με φρέσκο κρεμμυδάκι 
& λαδολέμονο

Shrimps saganaki 
fresh shrimps, tomato, feta cheese
Γαρίδες σαγανάκι
φρέσκες γαρίδες, ντομάτα, φέτα

Steamed mussels
Μύδια αχνιστά

Marinade Sea Bass 
in lemon, white vinegar and olive oil
Λαυράκι Μαρινέ
σε λεμόνι, λευκό ξύδι και ελαιόλαδο



Pasta Ζυμαρικά

Mushroom risotto 
with Cretan graviera cheese

Ριζότο μανιταριών 
με γραβιέρα Κρήτης

*Seafood  linguine
with tomato & ouzo

Λιγκουίνι θαλασσινών* 
με ντομάτα & ούζο

Shrimp orzo (pasta)
with fresh shrimps, tomato & olives

Κριθαρότο γαρίδας 
με φρέσκιες γαρίδες, ντομάτα & ελιές
 

*Lobster  for 1 person 
with linguine, tomato, 
white wine & tarragon

Αστακός* για 1 άτομο
με λιγκουίνι, ντομάτα, 
λευκό κρασί & εστραγκόν

obster  for  personsL * 2
with linguine, tomato, 
white wine & tarragon

Αστακός* για 2 άτομα
με λιγκουίνι, ντομάτα, 
λευκό κρασί & εστραγκόν

Rigatoni with chicken
thyme, prosciutto & mushrooms

Ριγκατόνι με κοτόπουλο
θυμάρι, προσούτο & μανιτάρια

anthotiroRavioli with  cheese
spinach, sauce from
white wine, dill and cream

Ραβιόλι με ανθότυρο
σπανάκι, σάλτσα από
λευκό κρασί, άνηθο και κρέμα

Mediterranean pasta
with rigatoni, capers, olives 
& feta cheese

Μεσογειακή μακαρονάδα
με ριγκατόνι, κάπαρη, ελιές & φέτα

Mafaldine Pasta with bolognese sauce
Ζυμαρικό Mafaldine με σάλτσα μπολονέζ

Tortellini Porcini
with vegetables, walnut sauce
and gorgotzola

Τορτελίνι Πορτσίνι
με λαχανικά, σάλτσα καρυδιού
και γκοργκοτζόλα



Meat Κρεατικά

Veal steak 
with aromatic butter 
& baby potatoes

Μοσχαρίσια μπριζόλα 
με αρωματικό βούτυρο 
& ψητές πατάτες

Rib eye
baby potatoes, corn,
spicy tomato, aromatic butter 

Rib eye 
ψητές πατάτες, καλαμπόκι,
πικάντικη ντομάτα, αρωματικό βούτυρο

Veal t-Bone steak
with pepper sauce and mushrooms

steakT-Bone  Γάλακτος
με σάλτσα πιπεριών και μανιτάρια

Veal meat patties with yogurt sauce
grilled tomatoes, french fries

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια Γιαουρτλού
ψητή ντομάτα, πατάτες τηγανιτές

Lamb chops 
cous cous, eggplant puree
and red wine sauce

Αρνίσια παϊδάκια
κους κους, πουρέ μελιτζάνας
και σάλτσα κόκκινου κρασιού

Chicken souvlaki 
tzatziki, pita bread, french fries

Σουβλάκι κοτόπουλο
τζατζίκι, πίτα, πατάτες τηγανιτές

Pork steaks 
with paprika sauce 
& french fries

Χοιρινά μπριζολάκια 
με σάλτσα πάπρικας 
& πατάτες τηγανιτές

Traditional Moussaka
minced meat, zucchini, potatoes,
eggplant & bechamel sauce

Παραδοσιακός Μουσακάς



Seafood Θαλασσινά

Grilled squid  *
with lemon-oil dressing 
& boiled vegetables

Καλαμάρι* σχάρας 
με λαδολέμονο & βραστά λαχανικά

*Grilled shrimps  
with lemon-oil dressing 
& boiled vegetables

Γαρίδες* σχάρας 
με λαδολέμονο & βραστά λαχανικά

Grilled octopus  *
with lemon-oil dressing 
& boiled vegetables

Χταπόδι* σχάρας 
με λαδολέμονο & βραστά λαχανικά

P *an fried squid  
with rocket mayonnaise

Kαλαμάρι* τηγανιτό
με μαγιονέζα ρόκας 

Grilled lobster* for 1 person 
with aromatic butter and boiled vegetables 

Αστακός* σχάρας για 1 άτομο 
με αρωματικό βούτυρο και βραστά λαχανικά

for 2 personsGrilled lobster*  
with aromatic butter and boiled vegetables 

Αστακός* σχάρας για 2 άτομα 
με αρωματικό βούτυρο και βραστά λαχανικά

Grilled seabream
with boiled vegetables

Τσιπούρα σχάρας
με βραστά λαχανικά

Mylokopi Fillet (Shidrum)
with small vegetables, saffron and lemon

Φιλέτο Μυλοκόπι
με μικρά λαχανικά, σαφράν και λεμόνι

Mix seafood* for 2 persons
red mullet, octopus, squid, shrimps, 
mussels, sardines

Ποικιλία θαλασσινών* για 2 άτομα
μπαρμούνι, χταπόδι, καλαμάρι, γαρίδες, 
μύδια, σαρδέλες



Baklava with walnuts, pistachio
and kaimaki ice cream

Μπακλαβάς με καρύδια,
φυστίκια Αιγίνης και παγωτό καϊμακι

Milk pudding with dates, 
 mousse coffee syruppistachio , , 

cardamom

Γαλακτομπούρεκο με χουρμάδες,
μους φυστίκι Αιγίνης, σιρόπι καφέ,
κάρδαμο

Profiterole with vanilla cream 
and chocolate sauce

Προφιτερόλ με κρέμα βανίλιας
και σάλτσα σοκολάτας

Brownie with butter caramel 
and vanilla ice cream

Μπράουνι με καραμέλα βουτύρου
και παγωτό βανίλια

Praline mousse
with crumble and apricot

Μους Πραλίνας
με κράμπλ και βερύκοκο

Mi  with mascarpone,llefeuille
white chocolate and strawberries

Μιλφέιγ με μασκαρπόνε,
λευκή σοκολάτα και φράουλες

Apple Tart
raisinswith , cranberries

and caramel ice cream

Τάρτα Μήλου
με σταφύδες, κράνμπερις
και παγωτό καραμέλα

Cold fruit
s coulisred fruit

with yogurt ice cream

Κρύα σούπα φρούτων
κουλί κόκκινων φρούτων
με παγωτό γιαούρτι

 Ice Cream per scoop / Παγωτό μπάλα

Flavors:
Vanilla, chocolate,
cream , strawberry sorbet, kaimaki
lemon sorbet, yogurt

Γεύσεις:
βανίλια Μαδαγασκάρης, σοκολάτα,
καϊμάκι, φράουλα σορμπέ,
λεμόνι σορμπέ, γιαούρτι

Desserts Γλυκά



Soft Drinks Aναψυκτικά

Coca Cola Regular / Light / Zero 250ml

Fanta orange / lemon 250ml

Sprite 250ml

3 Cents Premium Soft Drinks

Pink Grapefruit

Aegian tonic water

Ginger Beer

Mandarin & Pergamot

Sparkling water   330ml 750ml/

330ml 750mlΑνθρακούχο νερό  /

Mineral water 1L 

 Μεταλλικό νερό 1L

Hot tea  

Ζεστό τσάι  

Iced tea   lemon/peach 330ml

Παγωμένο τσάι  λεμόνι/ροδάκινο

Fresh orange juice

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι

 Alfa Lager Draft 400ml

Mamos Pilsner Draft 400ml

 Alfa Weiss 500ml

 Yellow Donkey ale 330ml
Santorinian beer

Crazy Donkey ipa 750ml
Santorinian beer 

 Corona Pale Lager 355ml

Mythos Lager 330ml    

 330ml Nisos 7 beaufort

Beers Μπύρες

4,00

4,00

4,00

7,00

7,00

7,00

7,00

4,00/7,00

5,00

4,50

5,00

7,00

7,00

8,00

9,00

9,00

32,00

8,00

7,00

9,00





Το κατάστηµα διαθέτει δελτίο παραπόνων σύµφωνα 
µε την αγορανοµική διάταξη 3/97 σε εµφανές σηµείο.

The restaurant has complaint forms in a visible place as required by the Greek law.

Αγορανοµικός υπεύθυνος: Ιωάννης Πάσσαρης
Market regulator: Ioannis Passaris

Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται δηµοτικός φόρος, Φ.Π.Α. 
The prices include the municipal tax, VAT

Για τις σάλτσες µαγειρέµατος και τις σαλάτες χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο. 
Στα τηγανητά χρησιµοποιούµε ηλιέλαιο. Η φέτα είναι Ελληνική. 

For cooking sauces and salads we use olive oil. 
Sunflower oil for fried food. Feta cheese is Greek.

*κατεψυγµένα θαλασσινά - *frozen sea food
 

O καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει απόδειξη. 
Consumer has no obligation to pay without receiving a receipt.
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