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Γαριδομακαρονάδα ( Με λιγκουίνι & σάλτσα bisque )
Μαρινάρα ( Με λιγκουίνι, πανδαισία θαλασσινών μύδια ψίχα, μύδια κόκαλο, 
χταπόδι, καλαμάρι & γυαλιστερές ή χτένια & φρέσκο αρωματισμένο βούτυρο)
Κριθαρότο ( Με γαρίδες, μύδια, ντομάτα & σάλτσα bisque)
Πέννες με pesto βασιλικού ( Με ντοματίνια & καπνιστό τυρί Μετσόβου)
Πέννες με κοτόπουλο ( Με σάλτσα ροζέ & παρμεζάνα) 
Τηγανητό ρύζι basmati με γαρίδες ( Με γαρίδες, πράσο, πολύχρωμες πιπεριές,
καρότο & μανιτάρια)
Τηγανητό ρύζι basmati με κοτόπουλο ( Κάρυ, πιπεριές, καρότο & μανιτάρια)
Πέννες ογκρατέν 

Μπιφτέκι χειροποίητο  (Τεμ. Με ανάμεικτο μοσχαρίσιο & χοιρινό κιμά. 
+ φουρνιστές πατάτες, ρύζι basmati & πρ. σαλ.) 
Σουτζουκάκια γιαουρτλού (8 Τεμ. + φουρνιστές πατάτες, ρύζι basmati & πρ. σαλ.) 
Κοτόπουλο μπούτι σχάρας (+ φουρνιστές πατάτες, ρύζι basmati & πρ. σαλ.)
Κοτόπουλο στήθος σχάρας (+ φουρνιστές πατάτες, ρύζι basmati & πρ. σαλ.)
Κοντοσούβλι κοτόπουλο (+ φουρνιστές πατάτες, ρύζι basmati & πρ.σαλ.)
Σουβλάκι χειρ. από χοιρινό φιλέτο (+ φουρνιστές πατάτες, ρύζι basmati & πρ. σαλ.)
Πανσετάκια ( 8 Τεμ. + φουρνιστές πατάτες, ρύζι basmati & πρ. σαλ.)
Ψαρονέφρι φιλετάκια (+ φουρνιστές πατάτες, ρύζι basmati & πρ. σαλ.)
Λουκάνικο μοσχαρίσιο τηγανητό (+ ρύζι basmati)
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Kaiser 330ml
Fix 330ml

Fix άνευ 330ml
Mythos 330ml

Ρετσίνα Μαλαματίνα 500ml
Ρετσίνα Κεχριμπάρι 500ml

Ρετσίνα Βασιλική 500ml
Ούζο Πλωμάρι 200ml
Ούζο Μαγεία 200ml

Τσίπουρο Αποστολάκη χ. γλυκ. 200ml
Τσίπουρο Αποστολάκη με γλυκ. 200ml
Τσίπουρο Μπαρμπατζίμ χ. γλυκ.200ml

Τσίπουρο Μπαρμπατζίμ με γλυκ. 200ml
Τσίπουρο Ηδωνικό χ.γλυκ. 200ml

Τσίπουρο Ηδωνικό με γλυκ. 200ml
Κρασί λευκό ημίγλυκο Βυθός 187ml ( Εμφιαλωμένο)

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο Βυθός 187ml ( Εμφιαλωμένο)

Βίκος Cola 330ml 
Βίκος Cola stevia 330ml
Βίκος πορτοκαλάδα 330ml
Βίκος πορτοκαλάδα χ. ανθρ. 330ml
Βίκος λεμονάδα 330ml
Βίκος βυσσινάδα 330ml
Βίκος γκαζόζα 330ml
Βίκος σόδα 330ml
Βίκος tonic 330ml
Νερό 500ml
Νερό 1lt
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ΜΕΡΙΔΕΣ



1+1 μερ. θαλασσινά της επιλογής σας 
1+1 μερ. της επιλογής σας
1+1 μερ. πέννες ογκρατέν
1+1 μερ. τσιπούρα ατομική 
1+1 μερ. σαρδέλα σχάρας γουνα
1+1 μερ. γαύρο τηγανητό
1+1 μακαρονάδα λαχανικών

1 Μερ. φαγκρί, 1 σαλάτα πικάντικη & 1 αναψ. 330ml           
1 Μερ. κότσι φούρνου, 1 σαλάτα πικάντικη & 1 αναψ. 330ml 

Φασολάκια λαδερά 
Λιγκουίνι με κιμά 
Γεμιστά με ρύζι ( συνοδεύεται από πατάτες φούρνου) 
Μπούτι κοτόπουλο φούρνου με ρύζι 
Λαχανοντολμάδες ( Χειροποίητοι) 
Παστίτσιο 
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές 
Αρακάς

Πατάτες τηγανητές ( Φρέσκες) 
Πατάτες Φουρνιστές με κρούστα τυριών (gouda & φέτα)
Κολοκυθάκια τηγανητά
Κολοκυθοκεφτέδες ( 5 τεμ.)
Κασεροκροκέτες ( 5 τεμ.) 
Μελιτζάνες σχάρας (Με ντομάτα, τριμ. φέτα & μυρωδικά) 
Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας 
Μανιτάρια champignon σωτέ ( με σκορδόλαδο )
Πιπεριά Καυτερή 
Κανταϊφάκια αλμυρά ( 4 τεμ. Με ανθότυρο & μυρωδικά) 
Συνοδεύεται από χειροποίητη μαρμελάδα ντομάτας
Άρτος ( Ψημένος στα κάρβουνα με ελαιόλαδο & ρίγανη) 

Τζατζίκι ( Μερ. Χειροποίητο ) 
Χτυπητή   ( Μερ. Χειροποίητη )
Φάβα Σαντορίνης  ( Μερ. Χειροποίητη )
Ταραμάς λευκός  ( Μερ. Χειροποίητος )
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Φέτα ( Με ελαιόλαδο & ρίγανη)
Φέτα τυλιγμένη σε φύλλο Βηρυτού ( Με μέλι & σουσάμι)
Ταλαγάνι σχάρας ( Με χειροποίητη μαρμελάδα)
Κατσικίσια φέτα Τσαντιλάκι με λαδορίγανη ( Με χειροποίητη μαρμελάδα)
Καπνιστό τυρί Μετσόβου ( Με καραμελωμένα κρεμμύδια )
Σαγανάκι (Κεφαλοτύρι σχάρας)

  
Βυθός ( iceberg, μαρούλι, ντοματίνια, μαριναρισμένες γαρίδες & dressing Lime ) 
Σπανάκι & ρόκα ( baby σπανάκι, baby ρόκα, ντοματίνια, λιαστή ντομάτα,
φρέσκο κρεμμύδι, ανθότυρο & dressing ανθόμελου )
Χωριάτικη (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές & φέτα )
Λάχανο πικάντικη (λάχανο, καρότο, πιπεριές & σέλινο )
Χόρτα εποχής

   
Σκουμπρί καπνιστό σχάρας ( + πατατοσαλάτα ) 
Γαρίδες tempura με γλυκόξινη σάλτσα ( 9 Τεμ. + ρύζι  basmati & πρ. σαλ.) 
Γαρίδες τηγανητές με γλυκόξινη σάλτσα ( 9 Τεμ. + ρύζι  basmati & πρ. σαλ. ) 
Γαρίδες σχάρας με γλυκόξινη σάλτσα ( 9 Τεμ. + ρύζι  basmati & πρ. σαλ. ) 
Γαρίδες Σαγανάκι ( 9 Τεμ. Με ντομάτα & φέτα )
Γαρίδες σωτέ με μανιτάρια ( ( 9 Τεμ. + από ρύζι  basmati )
Χταπόδι σχάρας ( + φάβα Σαντορίνης, καραμελωμένα κρεμμύδια & πρ. σαλ.) 
Καλαμάρι τηγανητό ( + πατατοσαλάτα, πρ.σαλ. & dip γιαουρτιού )
Καλαμάρι σχάρας ( +φάβα Σαντορίνης, ταμπουλέ & πρ. σαλ. ) 
Καλαμάρι γεμιστό με φέτα & ντομάτα ( + φάβα Σαντορίνης, ταμπουλέ & πρ. σαλ.)
Μυδοπίλαφο
Μύδια τηγανητά ( + πατατοσαλάτα & πρ. σαλ.)
Μύδια αχνιστά
Σαρδέλα σχάρας γούνα ( 16 Τεμ. + πατατοσαλάτα, πρ. σαλ.)
Γαύρος τηγανητός ( + πατατοσαλάτα & πρ. σαλ.)
Μπακαλιάρος σκορδαλιά ( + πατατοσαλάτα & πρ. σαλ.) 
Σουβλάκι φρέσκο τόνου ( 3 Τεμ. + πατατοσαλάτα & πρ. σαλάτα)
Φιλέτο φρέσκου ψαριού ημέρας σωτέ ( 2 Τεμ. + πατατοσαλάτα & πρ. σαλ.)
Σολομός φιλέτο σωτέ ( + πατατοσαλάτα & πρ. σαλ.)
Μπουκίτσες φρέσκου μπακαλιάρου
Φιλέτο ψαριού πλακί με ρύζι

*πρ. σαλ = πράσνη σαλάτα
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