MENU
ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη

Η εθνική μας σαλάτα!
Με εξαιρετικό ελαιόλαδο
και φέτα
από την ορεινή Αρκαδία
€ 6,50

Ρόκα - Λαδοτύρι - Λιαστή ντομάτα
Τρυφερή ρόκα, λαδοτύρι Μυτιλήνης
και μαριναρισμένες λιαστές ντομάτες,
με λάδι, δάφνη και κάπαρη,
περιελουσμένες
με Vinegrait μπαλσάμικου
€ 6,50

Ντάκος o κρητικός
Κριθαροκουλούρα,
ψιλοκομμένη ντομάτα
με φέτα ρίγανη
€ 6,50

Μαρουλοσαλάτα
€ 6,50

MENU
ΚΡΥΑ ΠΙΑΤΑ
Χταπόδι μαρινάτο

Σιγοβρασμένο χταπόδι με ξύδι και δάφνη,
μαριναρισμένο σε χυμό λεμονιού
με θυμάρι, ελαιόλαδο και κάπαρη
€ 8,50

Μιξ του ψαρά

Γαύρος, τσίρος, τονολακέρδα και χταπόδι
βουτηγμένα σε εξαιρετικό ελαιόλαδο
και φρέσκα μυρωδικά
€ 7,00

Γαύρος μαρινάτος
Φιλετάκια γαύρου
σε λάδι και σκόρδο
€ 5,50

Τονολακέρδα

Ζουμερά κομμάτια τονολακέρδας
με μυρωδικά
€ 5,50

Τσιροσαλάτα

Φιλέτα τσίρου αρωματισμένα
με δενδρολίβανο
€ 5,50

Τζατζίκι

Στραγγιστό γιαούρτι, σκόρδο,
παρθένο ελαιόλαδο και δροσερό αγγούρι
€ 4,50

Φέτα - λαδορίγανη
€ 4,50

MENU
ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Παναρισμένο με ελαφρύ τηγάνισμα
€ 6,00

Τοματοκεφτέδες

Φρέσκο κρεμμύδι, μυρωδάτος δυόσμος
με τριμμένη ντομάτα
€ 5,50

Χταποδοκεφτέδες

Κιμάς χταποδιού μαζί με μαϊντανό, μάραθο
και λίγο ούζο
€ 5,50

Φρεσκοκομμένες τηγανιτές πατάτες
€ 3,00

Ποικιλία από λουκάνικα

Τρία ζουμερά λουκάνικα σχάρας:
χωριάτικο με πράσο,
με λιαστή ντομάτα και φέτα
και με 100% μοσχαρίσιο κρέας
συνοδευόμενα με δροσερή σαλάτα
και πίτες στη σχάρα
€ 10,00

MENU
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Ποικιλίες Θαλασσινών

Ολόκληρο ψητό καλαμάρι, ψητές γαρίδες,
γαύρος στο τηγάνι, χταπόδι μαρινάτο,
φρέσκο ψάρι ημέρας στη σχάρα

Μικρή ποικιλία 2 ατόμων
€ 27,00

Μεγάλη ποικιλία 4 ατόμων
€ 38,00

Ποικιλίες Κρεατικών

Πανσετάκια, φιλέτο κοτόπουλο, κεμπάπ,
μπιφτέκι γαλοπούλας, λουκάνικο χωριάτικο με πράσο,
με αλάδωτες πίτες, όλα στη σχάρα
με dressing γιαουρτιού, μουστάρδας και κέτσαπ

Μικρή ποικιλία 2 ατόμων
€ 27,00

Μεγάλη ποικιλία 4 ατόμων
€ 38,00

SNACKS
Toast

Με ζαμπόν ή βραστή γαλόπουλα
€ 3,00

Club sandwich

Τέσσερις στρώσεις από ζαμπόν, τυρί, μαρούλι,
ντομάτα και αυγό
με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες και sauce
€ 8,50

MENU
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Καλαμάρι ψητό
€ 8,50

Χταπόδι ψητό

Μικρό χταπόδι στη σχάρα
με ξύδι, ρίγανη
€ 8,50

Καλαμάρια τηγανιτά
€ 6,00

Φρέσκα μύδια με μουστάρδα
και φέτα
Φρέσκα μύδια
μαγειρεμένα με κρασί,
ελαφριά μουστάρδα,
λιωμένη φέτα
και μαντζουράνα
€ 8,50

MENU
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Γαρίδες σαγανάκι

Φρέσκια σάλτσα ντομάτας με θυμάρι,
λαχταριστή φέτα ανακατεμένη
με ελαφριά σοταρισμένες γαρίδες
σβησμένες με ούζο
€ 8,50

Μύδια

Αχνιστά στη κατσαρόλα
με φρέσκο χυμό λεμονιού,
μάραθο και σβήσιμο με ούζο
Μικρή κατσαρόλα € 8,00
Μεγάλη κατσαρόλα € 10,00

Γαρίδες μερίδα Νο 1
€ 10,00

Γαύρος στο τηγάνι
€ 6,00

MENU
ΓΛΥΚΑ
Σουφλέ σοκολάτας
€ 6,00

Σουφλέ σοκολάτας
με παγωτό
€ 6,00

Brownies
€ 6,00

Brownies
με παγωτό
€ 6,00

Μηλόπιτα
€ 6,00

Μηλόπιτα
με παγωτό
€ 6,00

Γιαούρτι μέλι
€ 6,00

Γιαούρτι φρούτα
€ 6,00

Extra μπάλα παγωτό
€ 1,00

MENU
ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ
Μερίδα
€ 5,00

Μερίδα
με παγωτό
€ 5,00

Μικρή πιατέλα
2 ατόμων
€ 8,00

Μεγάλη πιατέλα
4 ατόμων
€ 10,00

Μικρή πιατέλα
2 ατόμων
με παγωτό
€ 10,00

Μεγάλη πιατέλα
4 ατόμων
με παγωτό
€ 12,00

MENU
ΠΑΓΩΤΑ
Κρέμα / Σοκολάτα /
Φιστίκι / Φράουλα /
Μπανάνα / Καραμέλα /
Cookies & Cream
(3 μπάλες)
€ 6,00

Καϊμάκι - βύσσινο
€ 6,00

Special
(4 μπάλες)
€ 7,00

Λέων special
€ 8,00

Milk shakes
€ 6,00

Banana split
€ 7,00

Γρανίτες
Φράουλα, λεμόνι
€ 6,00

MENU
ΚΑΦΕΔΕΣ
Nescafe frappe
€ 4,00

Freddo cappuccino
€ 4,00

Σοκολάτα κρύα βιενουά
€ 4,00

Σοκολάτα κρύα
€ 4,00

Φραπέ με παγωτό
€ 4,00

Freddo με παγωτό
€ 4,00

Φραπέ με ποτό
€ 4,00

Freddo με ποτό
€ 4,00

Ice tea λεμόνι ή ροδάκινο
€ 4,00

Freddoccino
€ 4,00

MENU
ΚΑΦΕΔΕΣ
Oreo biscuit milkshake

Μπισκότα Oreo
χτυπημένα με παγωτό
και λεύκη σοκολάτα
γαρνιρισμένο με ολόκληρο Oreo
και σαντιγί
€ 6,00

Σοκολάτα Λέων

Τριμμένο μπισκότο
σιρόπι φουντούκι με σαντιγί
€ 4,00

Moccaccino freddo
€ 4,00

Espresso
€ 2,50

Espresso correto
€ 3,00

Macchiato
€ 3,00

Capuccino
€ 4,00

Mocaccino
€ 4,00

MENU
ΚΑΦΕΔΕΣ
Capuccino
με ποτό
€ 4,00

Mocaccino
με ποτό
€ 4,00

Ελληνικός μονός
€ 3,00

Ελληνικός διπλός κουπάτος Λουμίδης
€ 3,50

Γαλλικός
€ 4,00

Σοκολάτα ρόφημα
€ 4,00

Σοκολάτα βιενουά
€ 4,00

Irish coffee
€ 4,00

Τσάι - αφεψήματα
του βουνού
Τσάι Ταϋγέτου,
πράσινο τσάι bancha,
λεμονάτη Λουΐζα,
αρωματικό χαμομήλι,
μαύρο τσάι Κεϋλάνης
€ 3,50

MENU
ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ
ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
Ανάμεικτος με φρούτα εποχής
€ 5,50

Αντιοξειδωτική Βόμβα
Καρότο, Πορτοκάλι,
Παντζάρι & Ginger
€ 6,00

Λουίζα - Λεμόνι - Κανέλα
Για δυσπεψία και ώθηση
στον μεταβολισμό
€ 4,00

Ginger - Πράσινο Τσάϊ
€ 4,00

Ice tea mojito

Με αυθεντικό πράσινο τσάι bancha
€ 4,00

Καλοκαιρινός πανσέληνος

Παγωμένο μιξ αρωματικών βοτάνων
με μέλι και κανέλα
€ 4,00

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Λεμονίτα / Πορτοκαλάδα / Γκαζόζα
Έψα Κόλα / Σόδα / Τόνικ
€ 3,00

Νερό μικρό
(0,50ml)
€ 1,00

Νερό μεγάλο
(1,5ml)
€ 1,50

MENU
COCKTAILS!
Caipirinha
σε γουδί…
€ 8,50

Mojito
classic
€ 8,50

Mojito
μαστίχα
€ 8,50

Mai tai
€ 8,50

Margarita
€ 8,00

Daiquiri
passion fruit
€ 8,50

Αλλάξτε γεύση
στο αγαπημένο σας κοκτέιλ
με φράουλα, μάνγκο, passion fruit,
granberries!

MENU
ΜΠΥΡΕΣ
FIX Hellas
draught 0,5l.
€ 4,50

FIX Hellas
draught 0,25l.
€ 3,50

FIX Hellas 0,5l.
€ 4,50

Amstel 0,5l.
€ 4,50

Mac-Farland 0,3l.
€ 5,00

FIX Royal
με μαγιά 0,5l.
€ 5,00

FIX dark 0,3l.
€ 5,00

Sol 0,3l.
€ 5,00

MENU
ΚΡΑΣΙΑ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Ποτήρι λευκό / κόκκινο
€5,00

Λευκό / κόκκινο κανάτα ½ κιλ.
€ 6,00

Τσίπουρο κανάτα 200 ml.
€ 5,00

Ποτήρι Sangria
€ 5,00

ΟΥΖΟ
Βαρβαγιάννη
μπλέ 200ml.
€ 7,00

Βαρβαγιάννη
πράσινο 200ml.
€ 7,00

Βαρβαγιάννη
Aphrodite 200ml.
€ 9,00

Πιτσιλαδή 200ml.
€ 8,00

Ούζο ποτήρι 50ml.
€ 5,00

MENU
ΠΟΤΑ 60ml
Whiskey
€ 7,00

Vodka
€ 7,00

Gin

€ 7,00

Rum

€ 7,00

Liqueurs
€ 7,00

Special spirits
€ 8,00

MENU
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε νέους κάτω των 17 ετών

Η φέτα μας είναι ελληνική,
το κεφαλοτύρι και η γραβιέρα επίσης ελληνικά
αλλά το μαλακό τυρί είναι edam.
Το ρεγγάτο και το σκληρό τυρί είναι προϊόντα ΕΕ.
Τα καλαμάρια, οι γαρίδες και τα χταπόδια
είναι αποψυγμένα προϊόντα, όπως και οι σφολιάτες.
Για την παρασκευή των πιάτων χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο
και παρθένο ελαιόλαδο.
Το ζαμπόν είναι χοιρινή ωμοπλάτη.

Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνονται
και οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα
οι τιμές επιβαρύνονται με δώρο 12%.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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 doit disposer des bulletins imprimes
dans une case speciale a cote de la sortie
pour la formation de tutte plainte.
Das Local ist verpflichtet formulare
in einem gesonderten fach am Ausgang zur verfungung
zu stellen um gegebenfalls beschwerden anzugeben.

