
ΜΕΝΟΥ / MENU 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS: 

Ανοιξιάτικα ρολλά µε λαχανικά & γλυκοξινη σάλτσα ανανά  8€ 
 Spring rolls with vegetables and a pineapple sweet chili sauce 

Φωλιά πατάτας µε Sour cream & κόλιανδρο  7,5€ 
Potato basket with sour Cream sauce and coliander 

Mac and cheese µακαρονάκι κοφτό µε κρεµα τυριού & πάνκο  10€ 
Mac and cheese with crumble breads 

Καυτερά σουβλάκια κοτόπουλο καπνισµένα για δύο ώρες σε ξύλο από κεράσι 
µε σάλτσα από τσένταρ  9,5€ 
Chili chicken skewers smoked for two hours with cherry wood combined with a 
cheddar sauce 

ΣΑΛΑΤΑ / SALADS: 

Σαλάτα καίσαρα µε κοτόπουλο, πανσέτα σιγοµαγειρεµένη, κρουτόν σε φωλιά 
παρµεζάνας  11€ 
Caesar salad with chicken, simmered pork belly, crouton in a Parmesan biscuit 

Κινόα µε χρωµατιστά λαχανικά, σάλτσα εσπεριδοειδών, µαριναρισµένο ψάρι 
& σπασµένο Φουντούλη  10€ 
Kinda salad colourful vegetables smoked fish, citrus vinaigrette and crushed 
hazelnut 

Τοµατίνια µε κάπαρη ελιές, παξιοµαδοκούλουρο µουλιασµένο σε παλαιωµένο 
ξύδι, κοµµατάκια από κατσικίσιο τυρί  8€ 
Traditional salad with capper, Sparta olives, goat cheese 

Ανάµεικτη σαλάτα µε λαχανικά εποχής, βινεγκρέτ πορτοκαλιού  8,5€ 
Mixed salad with seasonal vegetables and vinaigrette of oranges 



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES: 

Brisket µοσχαρίσιο καπνισµένο µε οξιά σερβίρεται σε καλαµπόκι ψωµί µε 
µαγιονέζα wasabi & πατάτες τηγανητές 250gr  14€ 
Brisket beef smoked with beech tree served in a corn bread with wasabi 
Mayonnaise and French fries 

Κοτόπουλο καπνιστό (µπούτι & στήθος) σερβίρεται µε ψητά λαχανικά & 
γλυκόξινη µαγιονέζα  12,5€ 
Chicken smoked (leg and breast) served with grilled vegetables and sweet chili 
Mayo 

Πανσέτα ψητή σε µπριος µπαγκέτα µε τσένταρ, τηγανητό κρεµµύδι , σάλτσα 
από ουίσκι & συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές  13,5€ 
Pork belly simmered in a brioche baguette with cheddar cheese, fried onion 
and whiskey sauce accompanied with French fried 

Ψαροµπουκιές συνοδευόµενες από σάλτσα αγιολί  10€ 
Fish bites with aioli sauce 

ΓΛΥΚΑ / DESSERT: 

Τηγανητό παγωτό (βανίλια / σοκολάτα) µε γκαράζ κουβερτούρας ή πραλίνα  
7€ 
Fried Ice cream ( chocolate/ vanilla ) with bitter ganaz or praline 

Oreo τσίζκεικ µε καραµέλα γάλακτος  8€ 
Oreo cheesecake with caramel sale sauce 

Φρουτοσαλάτα  6,5€ 
Freshly cut seasonal fruits 


