Δύο είδη ψωμιού με συνοδευτικό ντιπ €2.00 / άτομο

Σαλάτες

Pizza & Pasta

Ελληνική
Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, κάπαρη
Τήνου, ελιές, φρέσκια ρίγανη, Φέτα €9.00
Πράσινη
Φρεσκοκομμένα λαχανικά, ξερά σύκα, αρωματικά
βότανα, ξίδι βαλσάμικο, ελαιόλαδο, κρουτόν €13.00

Πίτσα Margarita
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο, φύλλα βασιλικού €12.00
(πλέον €2.00 για κάθε αλλαντικό)

Μπουράτα με τοματίνια
Μπουράτα, τοματίνια, πέστο βασιλικού €12.00
Σαλάτα Καλοκαιρινή
Κινόα, φακές beluga, baby καρότα αρωματισμένα με
βούτυρο, κατίκι, καρπούζι και σάλτσα βαλσάμικο
€12.50

Πίτσα Greco
Σάλτσα τομάτας, φέτα, τοματίνια, πιπεριά, ρίγανη,
κρεμμύδι €15.00
Πέννες με πέστο ρόκας Κουκουνάρι, παρμεζάνα
και φρέσκο βασιλικό €12.00
Μακαρoνάδα Bolognese (πέννες ή σπαγγέτι) €12.00
Μακαρoνάδα Napoli (πέννες ή σπαγγέτι) €10.00
Ριζότο με μανιτάρια €17.00
Ριζότο με γαρίδες €15.00

Ορεκτικά

Πλατώ

Τζατζίκι με άνηθο €6.50
Χούμους €6.50
Φάβα Μπολονέζ Τόνου €8.50
Μελιτζανοσαλάτα με αρωματικό γιαούρτι, κόκκινο
πιπέρι και καπνό €7.50
Σαγανάκι Σύρου με μους λεμόνι και πιτάκι €9.50
Πατάτες τηγανητές €5.00

Πλατώ Ελληνικών τυριών & αλλαντικών
Ποικιλία Ελληνικών τυριών & αλλαντικών,
αποξηραμένα φρούτα, κριτσίνια, μέλι €18.00
Πλατώ Αλοιφών
Χούμους, μελιτζανοσαλάτα, Τζατζίκι, Φάβα, Κριτσίνια,
Στικς Λαχανικών €17.00

Grill

Σνακς

Φιλέτο Κοτόπουλο με κους κους και λαχανικά
€12.00

Τοστ
Σταρένιο ψωμί με γαλοπούλα ή ζαμπόν, τυρί και
τσιπς €4.50

Μπριζόλα χοιρινή με καραμελωμένα κρεμμύδια &
ρύζι €14.00
Burger με πράσινη σαλάτα ή ψητά λαχανικά €14.00
Falafel Burger με πατάτες τηγανητές €12.00

Club Sandwich
Σερβίρεται με τσιπς ή σαλάτα €8.00
Club Sandwich κοτόπουλο
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες ή σαλάτα €9.50
Μπουρίτο κοτόπουλο με πράσινη σαλάτα €7.50

Πιάτο ημέρας

Μπουρίτο γαρίδα με πράσινη σαλάτα €8.00

Παρακαλούμε ρωτήστε μας.

Επιδόρπια

Παιδικό μενού 

Παγωτό €3.00 / Μπάλα
Φρούτα εποχής (για 2 άτομα) €6.00

Πέννες με τυρί €4.00
Πέννες με σάλτσα ντομάτας €5.00
Πέννες με κιμά €6.00

Γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού €6.00
Γλυκό Ημέρας €8.00

Mini Burger με πατάτες τηγανητές €9.00
Κοτομπουκιές €8.00

Extra συνοδευτικά ντιπ €1.00 / ντιπ

Vegetarian επιλογές
Μαγειρεύουμε με Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες.

