
FOOD
MENU



FOOD

Ορεκτικά 

З А К У С К И  

Σεβίτσε σολομού με ζωμό “leche de tigre” με φρούτα του πάθους,  
κινόα και φρέσκα χαλαπένιος

Севиче из лосося под маракуйевым соусом “тигровое молоко”  
с киноа и свежим халапеньо

GF  25€ 

Τατάκι τόνου με κρέμα από λεμόνι με wasabi και ντρέσιγκ πόνζου με φουντούκι

Татаки из тунца с васабно-лимонным кремом и соусом понзу и лесным орехом

21€

Κροκέτα πατάτας με chutney σύκου και σαλάμι spianata

Картофельные крокеты с чатни из фиг и салями спьяната

18€



FOOD

Ορεκτικά 

З А К У С К И  

Ψητές γαρίδες Anticuchos με μαγιονέζα από πάστα καπνιστής πιπεριάς ροκότο, 
αποξηραμένο και ψητό καλαμπόκι με φύλλα σαλάτας

Антикучо из креветок на гриле в сопровождении майонеза с перцем рокото, 
сушеной кукурузы, кукурузы на гриле и листьев салата

23€

Tάκος με καλαμάρι και πράσινη σαλάτα,  ντομάτα, μοσχολέμονο,  
φρέσκο κόλιανδρο και ταραμά 

Тако с кальмаром и салатом из зелени, пико-де-гальо и пюре из икры

18€

Εντσιλάδα με τυρί τσένταρ, ντομάτα και λαχανικά

Энчиладас с сыром чеддер, овощами и томатами

V  18€



FOOD

Buns & Sandwiches 
 

Б У Р Г Е Р Ы  И  С Э Н Д В И Ч И

Burger με τηγανητό κοτόπουλο, ντομάτα, μαγιονέζα από πικάντικη καπνιστή 
πιπεριά ροκότο και σαλάτα coleslaw με πίκλα απο τζίντζερ

Бургер с жареной курицей, салатом из капусты с маринованным  
имбирем и томатами и майонезом рокото

16€

Τορτίγια με χοιρινό και σάλτσα μπάρμπεκιου, τυρί τσένταρ, μαγιονέζα από 
πικάντικη καπνιστή πιπεριά ροκότο, μαρούλι άισμπεργκ και ντομάτα

Тортилья с рваной свининой под соусом “Барбекью”, с сыром чеддер, 
майонезом с перцем рокото, салатом айсберг и томатами

14€

Μοσχαρίσιο burger με μαγιονέζα, μπέικον, μαρούλι άισμπεργκ, ντομάτα, 
κρεμμύδι, πίκλες και τυρί τσένταρ

Бургер с говядиной, майонезом, беконом, салатом айсберг,  
томатами, луком, корнишонами и сыром чеддер

18€

Club sandwich με τυρί τσένταρ, ζαμπόν, ντομάτα, μπέικον, μαρούλι και μαγιονέζα 
(σερβίρεται με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα) 

Клаб-сэндвич с сыром чеддер, ветчиной, томатами, беконом, салатом-латуком 
и майонезом (подается с картошкой-фри или зеленым салатом)

16€



FOOD

Buns & Sandwiches 
 

Б У Р Г Е Р Ы  И  С Э Н Д В И Ч И

Σάντουιτς τονοσαλάτας, μαγιονέζα με άνηθο, καραμελωμένα κρεμμύδια,  
αβοκάντο και τυρί τσένταρ

Сандвич с салатом из тунца под майонезом, с укропом,  
карамелизированным луком, авокадо и сыром чеддер

16€

Μπρουσκέτα με καπνιστό χοιρινό, γουακαμόλε,  
τηγανητό αυγό και τυρί προβολόνε

Брускетта с копченой ветчиной, гуакамоле, жареным  
яйцом и сыром проволоне

14€

Μπρουσκέτα με ψητά μανιτάρια, μαγιονέζα με πιπεριές χαλαπένιος,  
τηγανητό κρεμμύδι, πουρέ γλυκοπατάτας και σαλάτα ρόκα  

Брускетта с грибами на гриле, майонезом с халапеньо,  
жареным луком, пюре из сладкого картофеля и рукколой

V  14€



FOOD

Σαλάτες 
 

С А Л АТ Ы

Πράσινη σαλάτα με ντρέσιγκ ταχίνι, σπόρο κολοκύθας,  
μάραθο και πορτοκάλι

Салат из сезонной зелени с заправкой с тахини, тыквенными семечками, 
фенхелем и апельсином

V  14€

Σαλάτα του Καίσαρα με κοτόπουλο, μπέικον, μαρούλι άισμπεργκ,  
κρουτόνς και τυρί παρμεζάνα

Салат “Цезарь” с курицей, беконом, салатом айсберг,  
крутонами и хлопьями сыра пармезан

18€

Σαλάτα κινόα με γαρίδες, φύκι, αποξηραμένο καλαμπόκι, 
πράσινη σαλάτα και ντρέσιγκ μηλίτη

Салат с киноа, креветками, хидзики, сушеной кукурузой,  
зеленым салатом и заправкой из сидра

22€ 

Σαλάτα κινόα με γαρίδες, φύκι, πράσινη σαλάτα και ντρέσιγκ μηλίτη

Салат из киноа с креветками, хиджики, зелёным салатом и заправкой из сидра 

GF  22€

Σαλάτα με ντοματίνια, τυρί φέτα, κρουτόνς, αβοκάντο και σαλάτα ρόκα

Салат с томатами черри, сыром фета, крутонами, авокадо и рукколой

V  14€ 

Σαλάτα με ντοματίνια, τυρί φέτα, αβοκάντο και σαλάτα ρόκα

Салат из томатов-черри с сыром фета, авокадо и рукколой

V GF  14€



FOOD

Πίτσα 
 

П И Ц Ц А

Μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, τυρί μοτσαρέλα και ντοματίνια

“Маргарита” с томатным соусом, сыром моцарелла и томатами-черри

V  16€

Σαλάμι πεπερόνι, σάλτσα ντομάτας και τυρί μοτσαρέλα

Пицца с салями-пеперони, томатным соусом и сыром моцарелла

18€

Προσούτο, μανιτάρια, τυρί ρικότα και τυρί μοτσαρέλα

Пицца с прошутто, грибами, сыром рикотта и моцареллой

18€

Vegetarian με σάλτσα ντομάτας, μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριές και μανιτάρια  

Вегетарианская пицца с томатным соусом, баклажаном, цуккини,  
перцем и грибами

V  16€



FOOD

Ζυμαρικά 
 

П А С ТА

Με σάλτσα από μοσχαρίσιο κιμά

Болоньезе

GF*  15€

 

Με σάλτσα ντομάτας

“Неаполитанская”

V GF*  12€ 

Λιγκουίνι με μύδια, σχοινόπρασο και φρέσκο κρεμμυδάκι

лингвини с моллюсками, шнитт-луком и зеленым луком

GF*  28€

Udon noodles με κοτόπουλο, φρέσκο κρεμμυδάκι,  
λαχανικά και φύτρες φασολιών

Лапша удон с курицей, зеленым луком и ростками фасоли

16€

Udon noodles με σολομό, φρέσκο κρεμμυδάκι, λαχανικά,   
φύτρες φασολιών και  νιφάδες bonito 

Лапша удон с лососем и зеленым луком, овощами,  
ростками фасоли и хлопьями “бонито”

18€



FOOD

Κυρίως Πιάτα 
 

О С Н О В Н Ы Е  Б Л Ю Д А

Ψητό κοτόπουλο μπούτι με κουσκούς, πικάντικη σαλάτα και ντρέσιγκ ταχίνι

Жареный куриный окорочок скускусом, острым салатом и заправкой тахини

17€

Μοσχαρίσια ταλιάτα με μανιτάρια, σάλτσα μίσο με μέλι και τυρί γκοργκοντζόλα

Тальята из говядины с грибами, соусом из мисо и меда,  
а также сыром горгонзолла

30€ 

Μοσχαρίσια ταλιάτα με μανιτάρια και τυρί γκοργκοντζόλα

Говядина кусочками с грибами и сыром горгонзола 

GF  30€

Χοιρινά παϊδάκια Ιμπέρικο με γλάσο από μπέρμπον,  
πουρέ πατάτας με τυρί τσένταρ και ψητό καλαμπόκι

Ребра иберийской свиньи в глазури из бурбона в сопровождении 
картофельного пюре с чеддером и кукурузы на гриле

30€ 

Χοιρινά παϊδάκια Ιμπέρικο με ζεστές τηγανητές πατάτες

Ребрышки Иберико с жареным картофелем

GF  30€



FOOD

Κυρίως Πιάτα 
 

О С Н О В Н Ы Е  Б Л Ю Д А

Τηγανητό ψάρι με πατάτες και σως ταρτάρ

Жареная рыба с картошкой-фри и соусом тартар

16€

Σολομός στη σχάρα με ρύζι και λαχανικά

Лосось на гриле с рисом и овощами

GF  23€



FOOD

Επιδόρπια 
 

Д Е С Е Р Т Ы

Γκανάζ σοκολάτας με εξωτικό σορμπέ και καραμελωμένες μπανάνες  

Шоколадный ганаш с экзотическим сорбетом и карамелизированным 
бананом

12€

Γλυκό λεμόνι με πράσινο τσάι μάτσα, χαβιάρι φράουλας και σορμπέ γιαούρτι

Лимонный десерт с чаем матча, клубничной икрой и йогуртовым сорбетом

12€

Ποικιλία φρούτων εποχής

Салат из свежих сезонных фруктов

10€

Μους σοκολάτας γάλακτος με μάνγκο

Мусс из молочного шоколада с манго

GF  9€



FOOD

Επιδόρπια 
 

Д Е С Е Р Т Ы

Ποικιλία παγωτών ή sorbet  

Ассорти из разных видов мороженого или сорбета

14€

Παγωτό (μία μπάλα) από μια ποικιλία γεύσεων

Мороженое в ассортименте (один шарик)

4€

Παγωτό sorbet (μία μπάλα) από μια ποικιλία γεύσεων

Сорбет в ассортименте (один шарик)

4€



Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον 
προϊστάμενο του εστιατορίου σε περίπτωση 
που πάσχετε από αλλεργία ή δυσανεξία σε 
οποιοδήποτε προϊόν ή ουσία ώστε να σας 
ενημερώσουμε για τα συστατικά που έχουμε 
χρησιμοποιήσει στα διάφορα εδέσματα ή 
εναλλακτικά να προετοιμάσουμε κάποιο 
κατάλληλο για εσάς.

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия 
или пищевая непереносимость
определенных продуктов, пожалуйста, 
подойдите к менеджеру ресторана. Мы
будем рады рассказать об ингредиентах, 
которые используются при приготовлении
блюд, или, если есть необходимость, можем 
приготовить специальное блюдо для вас.

V  Για χορτοφάγους / Вегетарианские блюда

GF  Χωρίς γλουτένη / Не содержит глютен

GF*  Δυνατότητα επιλογής GF ζυμαρικού

Inspection Representative: Panos Almyrantis 
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης 
Αλμυράντης

Prices include all legal taxes and service charges.
Customers may refuse to pay if the restaurant 
does not issue a valid tax receipt or invoice for 
their purchase(s).




