










Η φάβα και ο λάκκος της, παραδοσιακή συνταγή 
της Σαντορίνης, κρεμμύδι τουρσί και 
πελτέ σταφίδας με κάπαρη 

Τζατζίκι όπως πρέπει 

Καυτερή τυρόκρεμα με φέτα ΠΟΠ 
και τραγανό ψωμί 

Μους λευκού ταραμά με ελαιόλαδο, φρέσκο 
λεμόνι και τραγανή αραβική πίτα 

Μελιτζάνα αγιορίτικη με ξινομυζήθρα και 
χωριάτικο ψωμί  

Καπνιστό σκουμπρί με κρέμα παντζαριού και 
λάδι αρωματισμένο με πορτοκάλι και γλυκάνισο 

Ρωτήστε τι αλμυρά έχουμε 

Λαχανικά ψητά στη σχάρα με λαδόξυδο 

Χταπόδι στη σχάρα μαριναρισμένο με κόλιανδρο, 
σερβίρεται με φάβα και μάραθο τουρσί 

Γαρίδες σαγανάκι με τομάτα και φέτα 

Καλαμαράκια τηγανιτά με μαγιονέζα σκόρδου 

Φρέσκα μύδια Ολυμπιάδας αχνιστά με 
λευκό κρασί, σκόρδο και τζίντζερ 

Ψητό μαστέλο με χειροποίητη μαρμελάδα σύκο 

Γλώσσα μοσχαρίσια βραστή με λαδολέμονο 
τρούφας, ρόκα και παρμεζάνα 

Κοτοτηγανιά με γλυκόξινη μουστάρδα, 
ξινόμηλα και λευκό κρασί 

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Μανιτάρια φρικασέ με λεμονάτη σάλτσα 
και άνηθο 

Φρέσκα ψαράκια ρωτήστε μας 

Άρτος

τα ορεκτικα μας



Σαλάτα με διάφορα μαρούλια, χειροποίητο 
αχλάδι τουρσί, ψητό απάκι Κρήτης, ξηρό 
ανθότυρο και σαλτσούλα με λευκό ξύδι 

Σαλάτα Θεσσαλονίκης, διάφορες τομάτες και 
τοματίνια, κουλούρι Θεσσαλονίκης, φλέικς 
αγγούρι και πικάντικη κρέμα τυροσαλάτας 

Χωριάτικη σαλάτα η σίγουρη επιλογή 

Σαλάτα “Ιταλική” με Ελληνικά προϊόντα, 
άγρια ρόκα, προσούτο φάρμας Στρεμμένου, 
σάλτσα με οξύμελι Σπάρτης και φλέικς από 
κεφαλογραβιέρα 

Φασόλια πιάζ, γλυκόξινο σέλερι, σάλτσα με 
εσπεριδοειδή και γαύρος μαρινάτος 

Βραστές σαλάτες, αυτά πάνε με την εποχή και 
την διάθεση του μανάβη μας 

Σαλάτα Πικάντικη 

να και οι ςαλατες μας

Για τους μακαροναδες

Χυλοπιτάκι με κοκκινιστό μπουτάκι από κόκορα, 
φρέσκο βασιλικό και ξινομυζήθρα 

Χταπόδι γιουβέτσι με κριθαρότο, ελιές 
καλαμών, φρέσκια τομάτα και παρμεζάνα 
reggiano 

Τραχανάς κοκκινιστός με ψητό καλαμάρι και 
σαλάμι Λευκάδος 

Γιουβετσάκι μανιταριών με λάδι λευκής 
τρούφας και κατίκι Δομοκού 



Χοιρινό κότσι κρασάτο με πουρέ πατάτας και 
σάλτσα της κατσαρόλας 

Μπουτάκια κοτόπουλο μαριναρισμένα με 
δεντρολίβανο, ρύζι basmati και ψητά σπαράγγια 

Μοσχαρίσιο ribeye φάρμας «Ωμέγα» με 
σπαστές πατάτες   

Χοιρινό φιλέτο μαριναρισμένο με μέλι, 
καπνιστή μελιτζάνα και σάλτσα μπύρας 

Μπριζολάκια χοιρινά μαριναρισμένα σαν γύρος, 
τηγανιτές πατάτες και τζατζίκι 

Στήθος κόκορα με πουρέ σελινόριζας, σπανάκι 
γιαχνί με τζίντζερ και σάλτσα πορτοκάλι  

Μπιφτεκάκια στη σχάρα με σπαστές πατάτες 
και γιαούρτι μυρωδικών 

Κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο με 
μουστάρδα, πουρέ πατάτας και σάλτσα 
μυρωδικών 

Φρέσκος σολομός με αχνιστά χόρτα και πουρέ 
σελινόριζας 

Λαυράκι γεμιστό με σπανάκι, ψημένο στη 
λαδόκολα, ρύζι basmati και λαδολέμονο  

ςτο κυριως θεμα



λευκα κραςια

κοκκινα κραςια

Παράγκα Κυρ. Γιάννης

Μοσχοφίλερο Μπουτάρη

Γεροβασιλείου Κτήμα

Βίβλια Χώρα Κτήμα

Θέμα Παυλίδη

Ορεινός Ήλιος Κτήμα Σεμέλη

Κτήμα Άλφα μαλαγουζιά

Τέχνη Αλυπίας

Εριφύλη Κτήμα τ’ Αποστόλη βιολογικό

Παράγκα Κυρ. Γιάννης

Γεροβασιλείου Κτήμα

Βίβλια Χώρα Κτήμα

Θέμα Παυλίδη

Αγιωργίτικο Μπουτάρη

Ορεινός Ήλιος Κτήμα Σεμέλη

Κοκκινόμυλος Τσελέπου

Μέγας Οίνος Σκούρας

Γεροβασιλείου Syrah



μπυρες

Άλφα 300ml βαρέλι

Άλφα 500ml βαρέλι

Amstel Lager 500ml

Fischer Pilsner 500ml

Άλφα Weiss 500ml

McFarland Red Ale 330ml

Amstel Bock 330ml

Amstel Pilsner 500ml

Amstel Free 500ml

Heineken 500ml

Sol 330ml

Fix 500ml

Amstel Lemon 500ml

Amstel Guarana & Lime 330ml

Strongbow Gold Apple

Strongbow Gold Red Berries



Κεχριμπάρι   500ml

Μαλαματίνα   500ml

κραςια Χυμα

ουΖο 200ml

ποτα

Μαγεία

Πλωμάρι

Μίνι

Βαρβαγιάννη

Whisky, Vodka, Gin, Brandy 

απλό    σπέσιαλ

τςιπουρο 200ml, με  Ή Χωρις Γλυκανιςο

Χύμα

Αποστολάκη

Δεκαράκι

Μπαμπατζίμ

Ηδωνικό Λαζαρίδη

Κόκκινο   500ml   1L

Λευκό    500ml   1L

Ημίγλυκο Κόκκινο   500ml   1L

ρετςινα



αναΨυκτικα

Coca Cola

Πορτοκαλάδα

Λεμονάδα

Sprite

Σουρωτή

Μεταλλικό νερό

Espresso

Cappuccino





Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να 

πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 

στοιχείο (τιμολόγιο-απόδειξη).

Consumer is not obliged to pay if the notice of 

payment has not been received (receipt-invoice).

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα 

διαμαρτυρίας σε ειδική θήκη για τη διατύπωση 

οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The establishment must be equipped with printed 

forms of placed in a specific location to report any 

complaints.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13% & 23% για 

τα οινοπνευματώδη και 0.5% δημοτικός φόρος.

Prices include V.A.T. 13% & 23% for alcoholic 

beverages and municipality tax 0.5%

Αγορανομικός Υπεύθυνος:

Market inspection officer:






