
Seafood Starters 
Ορεκτικά Θαλασσινών 

Закуски из морепродуктов

Soups / Σούπες / Супы

Chilled Gaspacho, a refreshing Tomato Soup with Cucumber & Vegetables
Κρύο Γκασπάτσιο, δροσιστική Σούπα Ντομάτας με Αγγούρι & Λαχανικά

Холодный Гаспачо, освежающий суп из помидоров, огурцов и овощей

12€

Soup of the day
Σούπα Ημέρας

Суп дня

12€

Mesclun Salad with Citrus, grilled Manouri 
Cheese & Orange Vinaigrette 

Πράσινη σαλάτα με Εσπεριδοειδή, Μανούρι σχάρας &
 Βινεγκραίτ Πορτοκαλιού

Зеленый салат с цитрусовыми, сыром манури на гриле и 
апельсиновым уксусом 

14€

Greek Salad with Tomato, Cucumber, Feta Cheese, Onions, 
Green Peppers, Olives, Oregano & Olive Oil 

Χωριάτικη Σαλάτα με Ντομάτα, Αγγούρι, Φέτα, Κρεμμύδι, 
Πράσινη Πιπεριά, Ελιές, Ρίγανη & Ελαιόλαδο

Греческий салат с помидором, огурцом, сыром фета, 
зелёным перцем, оливками, орегано и оливковым маслом

16€

Ceasar’s Salad with Lettuce, Cherry Tomatoes,
 Croutons & Parmesan  

Σαλάτα του Καίσαρα με Μαρούλι, Ντοματίνια,
 Κρουτόν & Παρμεζάνα

Салат Цезарь с листьями салата, помидорами черри, 
сухариками и пармезаном

   15€ 

 Ceasar’s Salad with Grilled Shrimp
Σαλάτα του Καίσαρα με Γαρίδες σχάρας  

Салат Цезарь с креветками гриль  

25€ 
  

 Ceasar’s Salad with Grilled Chicken
 Σαλάτα του Καίσαρα με Κοτόπουλο σχάρας

Салат Цезарь с курицей гриль 

21€
 

Fried Calamari with Parsley Sauce
Καλαμαράκια τηγανιτά με Σως Μαϊντανού

Жареные кальмары с соусом из петрушки  

16€

Grilled Octopus with Olive Oil, Oregano, Hummus & grilled Eggplants 
Χταπόδι σχάρας με Ελαιόλαδο, Ρίγανη, Χούμους & ψητή Μελιτζάνα

Осьминог на гриле с оливковым маслом, орегано, хумусом и баклажанами 
на гриле

18€

ALLERGEN INDEX 

Vegetarian Dishes 
Πιάτα με Λαχανικά 
 Овощные блюда

Vermicelli Noodles with vegetables & peanuts
Νούντλς με λαχανικά & φυστίκια
Лапша с овощами и арахисом  

15€
   

Vegetarian Burger with Falafel, Tomato, Lettuce, Eggplants,
 Zucchini, grilled Peppers & Hummus Sauce

Χορτοφαγικό Burger με Φαλάφελ, Ντομάτα, Μαρούλι, 
Μελιτζάνα, Κολοκυθάκια, Πιπεριά σχάρας & Σάλτσα Χούμους

Вегетарианский бургер с фалафелем /жаренные во фритюре шарики из 
измельчённых бобовых /, помидорами, листьями салата, баклажанами, 

цуккини, перцем гриль и соусом хумус

18€
   Pasta / Μακαρόνια / Паста

Penne with Cherry Tomatoes, Fresh Basil, Garlic & Olive Oil
Πέννες με Ντοματίνια, φρέσκο Βασιλικό, Σκόρδο & Ελαιόλαδο

Пенне с помидорами  черри, свежим базиликом, чесноком и 
оливковым маслом

15€

Linguini with Shrimp
Λινγκουίνι με Γαρίδες

Лингвини с креветками

39€

Farfalle Bolognese
Φαρφάλες Μπολονέζ

Фарфалле с соусом Болоньезе

18€

contains gluten
περιέχει γλουτένη
содержит глютен

contains milk
περιέχει γάλα

содержит молоко

 contains eggs 
περιέχει αυγά

содержит яйца

contains seafood
περιέχει θαλασσινά

содержит 
морепродукты

contains nuts
περιέχει ξηρούς 

καρπούς
содержит орехи

Salads / Σαλάτες / Салаты 



MENU INFORMATION / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

All food is prepared with extra virgin olive oil and finest quality sun flower oil for fried items / Σε όλες τις 

παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αρίστης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγανιτά 

εδέσματα • The above dishes may also contain freshly frozen ingredients / Στις ανωτέρω παρασκευές μπορεί να 

χρησιμοποιούνται και φρεσκοκατεψυγμένες ύλες • Service and taxes are included / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν 

όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις • The restaurant reserves the right to alter prices, operating hours or days without 

prior notice / Το εστιατόριο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου & των ημερών λειτουργίας 

του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • The establishment is obliged to have a printed form available in a special 

location near the exit, for the registration of any complaints  / Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει 

έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο κοντά στην έξοδο, για την καταγραφή τυχόν παραπόνων • In case of allergy 

please inform us / Σε περίπτωση αλλεργίας παρακαλώ ενημερώστε μας • Market Inspector Officer: Nikolaos 

Anastasakis /  Αγορανομικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Αναστασάκης  • The consumer is not obliged to pay if the 

notice of payment has not been received (Receipt – Invoice) / Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 

εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη – Τιμολόγιο)

Fish & Seafood 
Ψάρια & Θαλασσινά  

Рыба и морепродукты

Grilled Lobster with Lemon & Olive Oil 
Αστακός σχάρας με Λαδολέμονο

Лобстер на гриле с лимонно-оливковым соусом

10€ / 100gr

Sea Bass / Λαβράκι / Сибас
served with grilled vegetables, buttered potatoes and lemon olive oil sauce 

/ σερβίρονται με λαχανικά σχάρας, πατάτες αρωματισμένες με βούτυρο 
και λαδολέμονο. / подается с овощами-гриль, картофелем с маслом и 

лимонно-оливковым соусом

28€

Salmon Filet / Φιλέτο Σολομού / Филе лосося
served with grilled vegetables, buttered potatoes and lemon olive oil sauce 

/ σερβίρονται με λαχανικά σχάρας, πατάτες αρωματισμένες με βούτυρο 
και λαδολέμονο. / подается с овощами-гриль, картофелем с маслом и 

лимонно-оливковым соусом

33€

 Meats / Κρέατα Σχάρας
Мясо на гриле

Chicken Wings with BBQ Sauce
Φτερούγες Κοτόπουλου με BBQ σως

Куриные крылышки с соусом барбекю

18€

Grilled Lamb Chops with Oregano & Lemon Oil Sauce
Αρνίσια Παιδάκια Σχάρας με Ρίγανη & Λαδολέμονο

Бараньи ребрышки на гриле с орегано и лимонно-оливковым 
соусом

28€

Mixed Grill with Lamb Chop, Pork Chop, Ground Beef Burger, 
Sausage & Chicken

Mixed Grill με Αρνίσιο Παιδάκι, Χοιρινό Παιδάκι, Μπιφτεκάκι, 
Λουκάνικο & Κοτόπουλο

Мясной микс из бараньих ребрышек, свиных ребрышек, бургера 
из говяжьего фарша, колбаски и курицы

30€

All meat dishes are served with oven-baked 
crispy skin potatoes & green salad

Όλα τα κρεατικά σερβίρονται με τραγανές πατάτες φούρνου με την 
φλούδα τους & πράσινη σαλάτα

Все мясо подается с запеченным хрустящим  картофелем в 
кожуре и зеленым салатом

Fresh Fruit Salad
Φρέσκια Φρουτοσαλάτα
Салат из свежих фруктов

10€

Half Melon with Vanilla Ice Cream
Μισό Πεπονάκι με Παγωτό Βανίλλια

Половина дыни с ванильным мороженным 

14€

Pineapple Carpaccio with Ice Cream & Shortcrust Biscuits
Καρπάτσιο ανανά με Παγωτό & Μπισκότο

Карпаччо из ананаса с мороженным и печеньем

14€

Mini Pavlova with Vanilla Ice Cream, Meringues, 
Fresh Strawberries & Strawberry Sauce

Μίνι Πάβλοβα με Παγωτό Βανίλια, Μαρέγκες, Φρέσκιες 
Φράουλες & Σάλτσα Φράουλας

Мини Павлова с ванильным мороженым, безе, 
свежей клубникой и клубничным соусом

14€

White Chocolate Cheesecake with Salted Caramel Sauce & Crocan
Τζιζκέικ Άσπρης Σοκολάτας με Σάλτσα Καραμέλλας & Κροκάν

Чискейк из белого шоколада с карамельным соусом и крокантом 

14€

Chocolate Soufflé with Vanilla Ice Cream & Chocolate Syrup
Σουφλέ Σοκολάτας με Παγωτό Βανίλλα & Σιρόπι Σοκολάτας

Шоколадное суфле с ванильным мороженым и шоколадным сиропом

10€

Chicken Burger with Tomato, Lettuce & French Fries
Burger Κοτόπουλου με Ντομάτα, Μαρούλι & πατάτες τηγανιτές

Куриный бургер с помидорами, листьями салата и картофелем фри

24€

Beef Burger with Tomato, Lettuce, Onion Confit, 
Cheese, Cheddar Sauce & French Fries

Μοσχαρίσιο Burger με Ντομάτα, Μαρούλι, Κρεμμύδια Κονφίτ, 
Τυρί, Σως Τσένταρ & Πατάτες Τηγανιτές

Бургер из говядины с помидорами, листьями салата, луковым конфи,
 сыром, соусом  из сыра чеддер и жареным картофелем

25€

Desserts / Επιδόρπια / Десерты

Burgers / Бургеры


