
ΠΡΩΙΝΟ

ΑΒΓΟΦΕΤΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ 
Γαλλικό brioche, φέτα, αβγό τηγανιτό και φρέσκα ντοματίνια        |        7,00 €
ΑΒΓΑ BENEDICT 
Φρυγανισμένο ψωμάκι, καπνιστό μπέικον και σάλτσα Ολλανδέζ        |        7,00 € 
CROQUE MADAME 
Προσούτο βραστό, κίτρινο τυρί, αβγό και μπεσαμέλ        |        6 ,50 € 
ΑΒΓΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ 
Καπνιστός σολομός, τυρί κρέμα και σχοινόπρασο σε χωριάτικο πολύσπορο 
ή λευκό ψωμάκι        |        9,50 €
ΑΒΓΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΜΕ ΠΡΟΣΟΥΤΟ 
Φρεσκοκομμένο προσούτο, γραβιέρα και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι σε 
χωριάτικο πολύσπορο ή λευκό ψωμάκι        |        8,00 €
ΑΒΓΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΜΕ ΠΕΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 
Πέστο βασιλικού και ψημένα ντοματίνια πάνω σε χωριάτικο πολύσπορο ή λευκό 
ψωμάκι        |        7,50 €
ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ 
Σπανάκι και κατσικίσιο τυρί, φρέσκα αρωματικά και ντοματίνια        |        8,50 € 
ΟΜΕΛΕΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 
Ντομάτα, πικάντικο πεπερόνι, πιπεριές, ελιές και κατίκι        |        9,00 € 
ΟΜΕΛΕΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
Μανιτάρια λευκά, φρέσκο κρεμμυδάκι, κολοκύθι και λιαστή ντομάτα       |      8,00 € 
ΑΒΓΑ “ΜΑΤΙΑ”
 Αβγά τηγανιτά, καπνιστό μπέικον, πάνω σε ψωμάκι Ανδαλουσίας με μαρμελάδα 
ντομάτας και καραμελωμένο κρεμμύδι        |        7,50 €
ΟΜΕΛΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 
Ασπράδια αβγού, γαλοπούλα καπνιστή και cottage cheese        |        9,00 €

PANCAKES

Γιαούρτι και κόκκινα φρούτα        |        6,50 € 
Φυστικοβούτυρο, μπανάνα και σιρόπι σφενδάμου        |        7,00 €
Πραλίνα φουντουκιού, καραμελωμένα φουντούκια 
και φράουλες        |        7,00 €

ΓΙΑΟΥΡΤΙ με φρούτα εποχής και μέλι        |        5,30 €
ΓΙΑΟΥΡΤΙ με γκρανόλα σοκολάτας και μπανάνα        |        5,20 € 

Φρουτοσαλάτα εποχής        |        5,00 €

ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ

Κρουασάν Βουτύρου        |        2,20 € 
Κρουασάν Βουτύρου με γέμιση φυστίκι        |        2,80 €
Κρουασάν Βουτύρου με γέμιση σοκολάτα – φουντούκι        |        2,50 €  
Αλμυρό Ισπανικό κρουασάν με ζαμπόν γιορκ και τυρί        |        3,30 €
Κουλούρι Πρέτσελ        |        2,00 €

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ-ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ

BLT SANDWICH 
Mπέικον, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα πολύσπορο ψωμί        |        3,70 € 
ROLL ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
Κοτόπουλο στήθος, αβοκάντο, γιαούρτι, πολύχρωμες πιπεριές, τορτίγια   |   5,50 €
ΣΙΣΙΛΙΑΝΑ 
Λευκή μπαγκέτα, μορταδέλλα, παρμεζάνα, ντομάτα και pesto φυστικιού   |   6,00 € 
VEGETERIAN 
Μπαγκέτα σικάλεως, Ψητά λαχανικά, ρόκα, ντομάτα, λιαστή ντομάτα   |   5,00 € 
ΑΕΡΩΣ 
Λευκή μπαγκέτα, Σαλάμι ΝΑΠΟΛΙ, Έμενταλ, πίκλα λάχανο, σάλτσα μουστάρδας   |   6,00 € 
ΚΑΠΝΙΣΤΗ 
Πολύσπορη μπαγκέτα, Καπνιστή γαλοπούλα, λόλα κόκκινη, γκούντα, ντομάτα, 
μαγιονέζα        |        5,80 €
ΠΡΟΣΟΥΤΟ 
Πολύσπορη μπαγκέτα, προσούτο βραστό Πράγας, γραβιέρα, ντομάτα, μαρούλι, 
σως μουστάρδας        |        6,00 €
ΙΤΑΛΙΚΗ 
Λευκή μπαγκέτα, Προσούτο Ιταλίας, ρόκα, μοτσαρέλλα, ντομάτα, pesto 
βασιλικού        |        6,50 €
ΣΟΛΟΜΟΣ 
Μπέιγκελ πρέτσελ, καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα και σχοινόπρασο       |       7,30 € 
ΤΟΝΟΣ 
Μπαγκέτα σικάλεως, τονοσαλάτα, μαρούλι, αγγούρι, μαγιονέζα        |        6,00 €

CLUB SANDWICH ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
Μαύρο ψωμί, γαλοπούλα καπνιστή, Φιλαδέλφεια, ντομάτα, ρόκα, ομελέτα.
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές homemade        |        8,50 € 
CLUB SANDWICH ΖΑΜΠΟΝ
 Λευκό ψωμί, ζαμπόν, μπέικον, μαρούλι, γκούντα, ντομάτα, μαγιονέζα. 
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές homemade        |        7,50 €

ΒURGERS

BURGER BLACK ANGUS
Μπέικον, παρμεζάνα, γαλλική σαλάτα,ντομάτα χειροποίητη μαγιονέζα σε ψωμί 
brioche.Συνοδεύεται από handmade πατάτες με μυρωδικά και καπνιστή 
πάπρικα        |        17,00 €
BURGER CHICKEN CRUCHY
Πανέ κοτόπουλο, cheddar, σαλάτα λάχανο - καρότο, ντομάτα και σως 
μουστάρδας με pesto βασιλικού. Συνοδεύεται από handmade πατάτες 
με μυρωδικά και καπνιστή πάπρικα        |        13,00 €

ΓΛΥΚΑ

Καρυδόπιτα        |        6,00 €
Τάρτα μήλου        |        5,50 €
Cheesecake με μαρμελάδα φρούτα του δάσους        |        7,00 € 
Σοκολατόπιτα        |        6,50 €

ΠΑΓΩΤΑ 

1 μπάλα (Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα, Φυστίκι)        |        2,00 €
1 μπάλα special (καΐμάκι, Brownies, Κρέμα-Τσουρέκι)        |        3,00 €

SPECIALTY COFFEE (100% Arabica) 
Pianeta Light Blue

Espresso        |        3,00 €
Espresso Macchiato        |        3,20 €
Espresso Macchiato Double        |        4,20 €  
Double Espresso        |        4,00 €
Espresso Freddo        |        3,60 €
Cappuccino        |        3,80 € 
Cappuccino Double        |        5,00 €
Cappuccino Freddo        |        3,80 €
Καφές φίλτρου / filter coffee        |        3,50 € Specialty 
Στιγμιαίος καφές ζεστός ή κρύος / Instant coffee hot or cold        |        3,50 € 
Ελληνικός καφές / Greek coffee        |        3,00 €
Διπλός Ελληνικός καφές / Double Greek coffee        |        3,60 €

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, Η ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ DECAFEINE ESPRESSO 100% 
COLOMBIAN BLEND EINAI        |        0.50 €

SPECIALTY ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ

Dark Chocolate        |        5,00 € 
Orange & Cinnamon        |        5,00 € 
Gianduja        |        5,00 €
Ζεστό Τσάι / διάφορες γεύσεις
Althaus Raspberry / Jasmin / Mint / Earl Grey        |        3,50 € 
Milkshakes        |        6,00 €
Γρανίτες / Passion Fruit – Φράουλα – Μανταρίνι        |        6,50 € 
Φυσικός χυμός πορτοκάλι/ Freshly squeezed juice        |        4,50 €
Φυσικός χυμός ανάμεικτος/ Freshly squeezed juice        |        5,00 €
Χυμοί / Juices        |        3 ,50 €
Αναψυκτικά( Έψα λεμονάδα,πορτοκαλάδα,πορτοκαλάδα μπλε,sprite,coca 
cola,coca zero,coca light,soda) / Soft drinks        |        3,50 €
Νερό Εμφιαλωμένο μεγάλο (1lt) / Big bottled water        |        1,00 €  
Νερό Εμφιαλωμένο μικρό (0.5lt) / small bottled water        |        0,50 €
Ιόλη ανθρακούχο νερό (330ml)        |        3,50 €
Arizona κρύο τσάι (ρόδι,μέλι,μάνγκο,μύρτιλλο,λεμόνι ,ροδάκινο) (450ml)    |    4,50 €
 



Ψωμάκι/Κριτσίνια/Ντιπάκι/        |        1,50 €

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΕΣ με κατσικίσιο τυρί και μαρμελάδα ντομάτα        |        9,50 €
ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΕΣ με προσούτο, πέστο βασιλικού και γραβιέρα        |        9,50 €
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ XL
Παρμεζάνα, Ροκφόρ,Γραβιέρα, Πεκορίνο , Μορταδέλα, Προσούτο di parma, 
Μπρεζάολα Punta D Anca, Σαλάμι νάπολι
Συνοδεύεται με κριτσίνια και chutney ντομάτας, ξηρούς καρπούς και 
αποξηραμένα σύκα        |        30,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
Σαλάτα ταμπουλέ με αγγουράκι, φρέσκια ντομάτα, κόλιανδρο και δυόσμο, 
κοτόπουλο στήθος, σως γιαουρτιού με λεμόνι και καπνιστή πάπρικα      |      9,50 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Ντοματίνια, ελιές καλαμών, κάπαρη, φρέσκο κρεμμύδι, αγγούρι, κατίκι Δομοκού 
και τραγανά παξιμάδια        |        9,50 €
ΜΑΝΓΚΟ 
Πράσινη σαλάτα με καρότο, μάνγκο, μπέικον, κάσιους και βινεγκρέτ μελιού   |  8,50 €
ΣΟΛΟΜΟΣ
Πράσινη σαλάτα με σολομό καπνιστό, αγγουράκι τουρσί, ντοματίνια και βινεγκρέτ 
γκρέιπφρουτ        |       12,00 €
ΠΡΟΣΟΥΤΟ 
Σαλάτα ρόκα-σπανάκι, τραγανό προσούτο, κατσικίσιο τυρί και ντοματίνια. 
Βινεγκρέτ από λευκό βαλσάμικο        |        11,00 €

ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΡΙΖΟΤΟ

ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ 
Σπαγγέτι με γλασσαρισμένα ντοματίνια και φρέσκο βασιλικό        |        8,50 €
ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ 
Σπαγγέτι με Ιταλική Πανσέτα καπνιστή, πεκορίνο, αβγό και μαϊντανό      |    11,00 € 
ΟΡΕΚΙΕΤΕ ΠΕΠΕΡΟΝΙ 
Ορεκιέτε με πεπερόνι, σπανάκι, πέστο βασιλικού και ντοματίνια        |        11,00 € 
ΤΑΛΙΑΤΕΛΛΕΣ ΣΟΛΟΜΟΣ 
Καπνιστός σολομός με μάραθο, ντοματίνια και τσίπουρο        |        14,00 € 
ΠΕΝΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝΟ 
Τόνος με κάπαρη, ντοματίνια και γκρεμολάτα        |       9,00 € 
ΡΑΓΟΥ ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ 
Κασαρέτσε με ραγού μόσχου breze σιγοψημένο με κόκκινο κρασί ,ντομάτα και 
μυρωδικά        |        14,50 €
ΡΙΖΟΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
Μανιτάρια του δάσους με λάδι λευκής τρούφας και παρμεζάνα        |        13,00 € 
ΡΙΖΟΤΟ ΓΑΡΙΔΕΣ 
Γαρίδες, κουρκουμάς, ντοματίνια κονφί, κόλιανδρο, φινόκιο και ούζο      |    15,00 € 

ΠΙΤΣΕΣ

MARGARITA Μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας, βασιλικός        |        11,00 € 
PROSCIUTTO Προσούτο, Μοτσαρέλλα, παρμεζάνα, ρόκα        |        14,50 €
PEPERONI Μοτσαρέλλα, Ιταλικό πεπερόνι, ντοματίνια        |        13,00 € 
BLUE BACON Μπέικον, Μοτσαρέλλα, Βlue cheese        |        13,50 €

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

INSIDE SKIRT BLACK ANGUS 
με εκραζέ πατάτες, πλευρώτους grille και σάλτσα Σοφρίτο με μαύρο σκόρδο και 
μαϊντανό        |        23,00 €
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΦΙΛΕΤΟ 
με μανούρι και ψητή ντομάτα, ψητές γαλλικές baby πατάτες με δενδρολίβανο και 
δροσερή γκρεμολάτα δυόσμου        |        13,00 €
ΚΟΡΤΕΖΙΝΑ 
slowcooked καραμελωμένη με μαύρη μπύρα, μέλι, βαλσάμικο και μουστάρδα, 
country style πατάτες, σαλάτα λάχανο και σως bbq        |        16,00 €
ΛΑΥΡΑΚΙ 
με ζεστό αρωματικό χούμους και σπαράγγια με λαδολέμονο, 
αβοκάντο και lime        |        17,00 €
ΣΟΛΟΜΟΣ 
grille με σαλάτα φακές και βραστά λαχανικά σε σάλτσα φινόκιο, αρωματισμένη 
με πορτοκάλι        |        17,50 €

ΚΡΑΣΙΑ

Κατώγι Αβέρωφ 750ml      |      18,00 €
Chateau Julia Chardonnay 750ml      |      28,00 €  
NEMEA Boutari κόκκινο 750ml      |      18,00 €
Chateau Julia Merlot 750ml      |      32,00 €
Ροζέ Στροφιλιά 750ml      |      18,00 € 
Moscato D Asti 750 ml      |      25,00 €
Κρασί ποτήρι (Λευκό, Κόκκινο, Ροζέ)      |      5,00 €
Moscato D Asti ποτήρι      |      7,00 €
Sangria      |      5,50 € 

ΜΠΥΡΕΣ (330ml) 

ΑΛΦΑ      |      4,50 €
Heineken      |      5,50 € 
Heineken 0%      |      6,00 €
Erdinger weiss      |      6,50 € 
Sol      |      6,50 €
MAMOS      |      4,50 €
Fischer      |      6,50 € 
McFarland      |      6,50 €

OYZO/ΤΣΙΠΟΥΡΟ

Τσίπουρο Τσιλιλής χωρίς γλυκάνισο 50ml      |      4,00 €  
Τσίπουρο Τσιλιλής χωρίς γλυκάνισο 100ml      |      7,50 €
Ούζο Πλωμάρι 50ml      |      4,00 €

COCKTAILS

Pornstar Martini      |      10,00 €  
Aperol Spritz      |      10,00 €
Mojito      |      9,00 €
Whiskey smash      |      9,00 €
Daiquiri      |      10,00 €

SPIRITS

Whiskey 
(Johnnie Walker red, Dewars, Southern Comfort, Haig, Mackenzie)     |    8,00 €
Whiskey Special (Johnnie Black, Jack Daniels)      |      10,00 €
Gin (Gordons Dry Gin Empire)      |      8,00 €  
Gin Special (Beefeater Gin)      |      10,00 €
Vodka (Stolichnaya)      |      8,00 €
Vodka Special (Stolichnaya gold)      |      10,00 €  
Tequila (Jose Cuervo λευκή, κίτρινη)      |      9,00 €
Campari      |      8,00 €
Ρούμι ( Bacardi, Havana)      |      8,00 €
Martini ( Bianco, Dry, Rossato)      |      8,00 € 
Liquer (Kahlua, Baileys, Amaretto, Sambuca)      |      8,00 €
Liquer  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ “ΠΟΛΥΚΑΛΑ”
(Περγαμόντο, Κανέλλα-γαρύφαλλο, Βύσσινο, Φουντούκι, Λεμόνι, 
Πικρό νεράντζι, Τριαντάφυλλο, Δαμάσκηνο)      |      8,00 €
Cognac Metaxa 12*      |      11,00 €
Μηλίτες (Strongbow, Μηλοκλέφτης)      |      5,50 €

Στο κατάστημά μας πραγματοποιούνται με κάθε λεπτομέρεια υγιεινής, καθαρισμοί και απολυμάνσεις υψηλών 

προδιαγραφών από πιστοποιημένο φορέα. Όλα τα προϊόντα είναι δική μας παραγωγής. Χρησιμοποιούμε φρέσκιες 

ελληνικές πατάτες τηγανισμένες σε ελαιόλαδο. Για την προετοιμασία των υπόλοιπων τηγανητών προϊόντων μας 

χρησιμοποιούμε αραβοσιτέλαιο ή και σογιέλαιο άριστης ποιότητας, ενώ σε όλες τις φρέσκιες σαλάτες μας και στα 

μαγειρευτά, όπου απαιτείται, χρησιμοποιούμε αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε άριστης ποιότητας νωπές 

πρώτες ύλες . Κατά περιόδους όπου οι νωπές πρώτες ύλες μας  δεν εξασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια της επιχείρησης 

ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι κάνουμε χρήση κατεψυγμένων αρίστης ποιότητας πρώτων υλών. 

Το κατάστημα δύναται να ενημερώνει με έκτακτα ημερήσια φύλλα για τυχόν επιπρόσθετα προϊόντα ή υπηρεσίες.  

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση  οποιασδήποτε 

διαμαρτυρίας. The Shop is obliged to have printed documents in a special case beside the exit for setting out of any 

existed complaint. Le magasin est oblige procurer des bulletins imprimes, situes dans un endroit specifique pres de la 

sortie, pour que les clients puissant formuler une protestasion quelconque. Das Geschaft ist verpflichtet gedruckte 

Docunente, fur das Vorbringen eventuell vorhandene Beschwerden,  heben der Ausgang zur Verfugung zu stellen. 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο) Consumer 

is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice) Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες 

οι νόμιμες επιβαρύνσεις : Φ.Π.Α., Δημοτικός Φόρος, Service.Αγορανομικός υπεύθυνος : Ιωάννης Φραγκούλης 


