Barista
Espresso Martini/ 6,00

Blended Ice Coffee / 5,50

Espresso/ 3,00

Moccaccino / 4,50

Espresso Macchiato/ 3,50

Irish coffee / 5,00

Double Espresso/ 4,00

Καφές φίλτρου / filter coffee / 3,00

Espresso Freddo/ 3,50

Στιγμιαίος καφές ζεστός ή κρύος / Instant coffee hot or cold / 3,50

Cappuccino / 3,50

Ελληνικός καφές / Greek coffee / 3,00

Cappuccino Double / 5,00

Διπλός Ελληνικός καφές / Double Greek Double coffee / 3,50

Cappuccino Freddo / 3,80

Τσάι σε διάφορες γεύσεις / Tea with various flavours / 3,00

Φυσικός χυμός / Freshly squeezed juice / 4,50

Milk Shakes / 4,90

Χυμοί / Juices / 4,00

Fruit Punch χωρίς αλκοόλ / Fruit Punch without alcohol / 5,50

Αναψυκτικά / Soft drinks / 3,50

Sprite Γρεναδίνη / Grenadine Sprite / 4,50

Νερό Εμφιαλωμένο μεγάλο (1lt) / Big bottled water

Ιταλική Σοκολάτα Ζεστή ή κρύα, Φυσική ή Λευκή ή Ανάμικτη
/Italian Chocolate hot or cold, Natural or White or Mixed / 4,50
Με espresso και Baileys / With espresso and Baileys / 6,00
Ζεστή ή κρύα, με OREO Cookies / Hot or cold, with OREO cookies / 5,50
(τα αναψυκτικά είναι έψα συσκευασία 232 ml και ήβη ‐ coca cola‐σουρωτή συσκευασίες 250 ml)

Extras / γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, καραμέλα, καρύδα, φράουλα, μπανάνα, φουντούκι, αμύγδαλο / 0,50
Σαντιγύ , κονιάκ, μέλι, Baileys, Kahlua / 0,50

Σπιτικά Γλυκά – Handmade sweets,
Παγωτά – Ice Creams

Σεμιφρέντο σοκολάτας με dressing επιλογής / Chocolate Semifreddo with optional dressing / 7,00
Cheese cake με παραδοσιακό χειροποίητο dressing εποχής / Cheese cake with traditional handmade seasonal dressing / 5,50
Σπιτική Μηλόπιτα / Hand made Apple pie / 3,90
Βάφλα σοκολάτα / Chocolate waffle / 6,00
Κρέπα Σοκολάτα/ Chocolate crepe / 5,00
Κορμός σοκολάτα / Chocolate mosaic / 3,50
Παγωτά / Ice creams : 3 μπάλες / 3 scoops / 6,00
2 μπάλες / 2 scoops / 5,00
1 μπάλα / 1 scoop / 2,80
Extras / μπάλα παγωτό / 1,50 μπάλα παγωτό parfait / 2,00
Extras / μπισκότο , καρύδι , μπανάνα / 1,00, μέλι / 0,50

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που έχετε. Το μενού μας μπορεί να
περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες ή ίχνη αυτών.

Cuisine
Casual
Τυροπατατοκροκέτα / Cheese – Potato croquette / 4,50 €

Club Sandwich / 4,90

Ομελέτα με τυρί / omelette with cheese / 4,50 €

Club Sandwich γαλοπούλα / turkey club sandwich / 6,40 €

Κρέπα με τυρί / Crepe with cheese / 5,00 €

Spring rolls λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα (vegan) 5,00 €
Vegetable Spring rolls with sweet & sour sauce (vegan) 5,00 €

Ανάμεικτη σαλάτα μαρουλιού και κόκκινης λόλας με μέλι, φρούτα & ξηρούς καρπούς (vegan) / 6,20 €
Mixed Lettuce and lola salad with fruits, nuts & honey sauce (vegan) / 6,20 €

Σαλάτα ΑΔΩΝΙΣ με λιαστή ντομάτα & τριμμένη φέτα / 7,00 €
Adonis salad with sundried tomato & grated feta / 7,00 €

Pizza grilled Ιταλική με χειροποίητη ζύμη, μεγάλο μέγεθος / 7,90 €
Pizza grilled Italiana with handmade pizza crust, large size / 7,90 €

Pasta με κόκκινη σάλτσα και βασιλικό / 6,00 €
Pasta with tomato sauce, basil seasoned / 6,00 €

Αυθεντική Ιταλική Καρμπονάρα / Carbonara Italiana / 11,50 €

Grill
Χειροποίητο μπιφτέκι σχάρας / Handmade grilled burger / 8,00 €
Βeef burger με cheddar & bacon ή με cheddar & καραμελωμένα κρεμμύδια ή με blue cheese / 12,80 €
Βeef burger with cheddar & bacon or with cheddar & caramelized onions or with blue cheese / 12,80 €
Σουβλάκια κοτόπουλου με γλυκιά BBQ σως / Chicken skewers with sweet BBQ sauce / 9,30 €

Επιπλέον υλικά : λαχανικά / 0,50 € αλλαντικά / 1,00 €

Wine & Bar

Cocktails
Pornstar martini (7,50 €)
Vodka, vanilla, passion fruit

Your Daiquiri (7,50 €)
Strawberry / Passion fruit / Coconut / Melon

Aperol spritz (7,50 €)
Aperol, sparkling wine

Whiskey smash (7,50 €)
Bourbon, mint

Mojito (7,50 €)
Rum, mint, lime

Spirits
Μηλίτης Apple Cider/ 5,50 , Strong Bow 5,50
Spirits / 7,00 : Metaxa 3*, Whisky , Λικέρ, Vodka, Gin, Rum, Martini.

Special
Special / 9,50

Λευκοί Οίνοι
Βίβλια Χώρα Πλαγίως / 35,00€
Κατώγι Αβέρωφ / 15,00€

Ροζέ Οίνοι
Άλφα Ροζέ / 35,00€
Στροφιλιά Ροζέ / 15,00€

Ερυθροί Οίνοι
Λαζαρίδη Chateau Αγιωρίτικο / 35,00€
Μπουτάρη Νεμέα / 15,00€

Αφρώδη
Moscato d’asti / 20,00€
Prosecco / 20,00€
Moet Chandon brute Imperial / 110,00€
Συσκευασία κρασιών 750 ml

Ποτήρι κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο) Glass of wine (white, rose, red) / 3,50
Κανάτα κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο) / 12,00
Ποτήρι Μοσχάτο Λήμνου Glass of Moschato Limnou / 6,00
Ποτήρι Moscato D’asti Glass of Moschato D’ asti / 6,00
Ποτήρι Vinsanto Glass of Vinsanto / 9,00
Ποτήρι Sangria Glass of Sangria / 5,50
Κανάτα Σανγκρία δικής μας παρασκευής Pitcher of Sangria Homemade / 15,00

Μπύρες – Beers
Alfa (330ml) / 4,00

Fischer (330ml) / 5,50

Mammos (330ml) / 4,00

Mc Farland (330 ml) / 5,50

Heineken (330ml) / 5,00

Erdinger (330ml) / 6,50

Heineken 0,0% (330ml) / 6,00

SOL (330ml) / 6,00

Ούζο Ouzo / 4,00 ή Ούζο καραφάκι (100ml) Ouzo pitcher (100ml) / 7,50
Τσίπουρο Τσιλιλής (50ml) χωρίς γλυκάνισο Tsipouro Tsililis (50ml) without anise/ 4,00 ή
Τσίπουρο Τσιλιλής καραφάκι (100ml)

Tsipouro Tsililis pitcher (100ml) / 7,50

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
κατεψυγμένες πρώτες ύλες . Κατά περιόδους όπου οι νωπές πρώτες ύλες μας εξασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια της επιχείρησης ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι κάνουμε χρήση
νωπών πρώτων υλών αντί των αρίστης ποιότητας κατεψυγμένων που κατά βάση χρησιμοποιούμε. Το κατάστημα δύναται να ενημερώνει με έκτακτα ημερήσια φύλλα για τυχόν επιπρόσθετα
προϊόντα ή υπηρεσίες. Κατά τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα οι τιμές δύνανται να προσαυξηθούν δια της ανάρτησης σχετικής ενημέρωσης εντός του καταστήματος. 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

