
Αναψυκτικά / Refreshments        2,5

Νερό 1λιτ / Mineral water 1lit        1,5

Μπύρες / Beers

 

Amstel, Amstel radler, Amstel free, Alpha      4,0

Heineken, Nymfi         5,0

Ρετσίνες/ Retsina 500ml 

Κεχριμπάρι / Kehrimpari        7,0

Βασιλική / Vasiliki         7,0

Ούζο / Ouzo 

Πλωμάρι / Plomari         8,0

Βαρβαγιάννη / Varvagianni        8,5

Ματαρέλη / Matareli         8,5

Τσίπουρο με γλυκάνισο / Tsipouro with anise 

Ηδωνικό / Idoniko         9,0

Αποστολάκη / Apostolaki        8,5

Μπαμπατζήμ / Mpampatzim        8,5

Μετέωρο / Meteoro         8,5

Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο / Tsipouro without anise 

Ηδωνικό / Idoniko         9,0

Αποστολάκη / Apostolaki        8,5

Μπαμπατζήμ / Mpampatzim        8,5

Κανένας / Kanenas         9,5

Μετέωρο / Meteoro         8,5

3 Γενιές (200ml)         6,0

Ποτά / Spirits

Regular                 7,0

Special                 9,0

Premium                 10,0

Άρτος με προζύμι/ bread with yeast       1,0

Mαρινάτα & αλίπαστα / Fresh and uncooked 

Σκουμπρί καπνιστό με ψητή ντομάτα και ταραμά     6,5

Smocked mackerel with baked tomato and fishroe

Γαύρος μαριναρισμένος με τσίλι και πλιγούρι μυρωδικών    6,0                                         

Marinated anchovies with chilli, herbs and bulgur 

Ταρτάρ λαυράκι με λάιμ, τσίλι, πίκλα ραπανάκι και αβοκάντο            12,0

Sea bass tartar with lime, chili, pickled radish and avocado

Ορεκτικά για τη "μέση" / Appetizers to share

Τζατζίκι με χώμα ελιάς και τραγανές πιτούλες “γιοχά”    4,0

Tzatziki with olive powder and “yoha” pita 

Καυτερη πιπεριά με τυροσαλάτα       5,0                

Grilled hot chilli pepper with feta cream

Τηγανιτές πατάτες με κρέμα φέτας και φρέσκια ρίγανη    4,5                                                 

French fries with feta cream and fresh oregano

Κροκέτα μυδιού με ρύζι, μυρωδικά, ψητή ντομάτα και μαγιονέζα βοτάνων  7,0   

Croquette with mussels, rice, herbs, roasted tomato and herbs mayonnaise  

Τερζούδης Γεώργιος Terzoudis Georgios



Από τη Θάλασσα / from the sea

 

Γαρίδες κανταϊφι με κρέμα φακής και μαγιονέζα αυγοτάραχου                      15,0

Kadaifi shrimp with lentils cream and fish roe bottarga mayo

Καλαμαράκια τηγανιτά με σάλτσα από άγρια χόρτα και πικάντικη μαγιονέζα     9,5                   

Fried Calamari  with herb - lime sauce and spicy mayo 

Τηγανιτός γαύρος με ντιπ μαύρο ταραμά.      9,0                                                                       

Fried anchovies with black fishroe dip

Γαρίδα σαγανάκι με ντομάτα, φέτα και καυτερή πιπεριά              12,0

Shrimps ‘’Saganaki’’ cooked with tomato sauce, feta, and spicy pepper 

Αχνιστά μύδια με καυτερή πιπεριά, σκόρδο,  λευκό κρασί και μαϊντανό   9,0

Steamed mussels with garlic, hot green pepper, parsley and white wine

Χταπόδι στη σχάρα με σαλάτα φακές                  13,0 

Grilled Octopus with lentils salad

Το τυρί Αλλιώς / special edition cheese

Ταλαγάνι στη σχάρα με μαρμελάδα ντομάτας      6,0

Grilled "Talagani" semi hard cheese with tomato jam  

Φέτα παναρισμένη με λευκό και μαύρο σουσάμι, σερβιρισμένη με μέλι   5,5

Breaded feta with white and black sesame, served with honey 

Φοντύ μπουγιουρντί με φέτα, ντομάτα, κίτρινα τυριά και καυτερή πιπεριά  6,5 

"Bouyurdi" Fondue with feta cheese, tomato, yellow cheese and hot pepper

Σαλάτες / Salads

Ντάκος με μους φέτας, ντοματίνια, χώμα ελιάς, κάπαρη, και dressing ντομάτας 8,5
Dakos rusk with feta mousse, cherry tomatoes, olive powder, capers, crunchy pie and
tomato dressing

Ελληνική σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμύδι, φέτα, κάπαρη,
ελιές, τραγανές πιτούλες, ρίγανη       8,5
Greek salad, tomato, cucumber, peppers, onions, olives, feta , oregano,
extra virgin olive, capers, crunchy pie.

Ceasar's γαρίδας με iceberg, μαρούλι, μπέικον, παρμεζάνα, ντοματίνια
και ceasar's sauce         11,0
Shrimp caesars. iceberg, lettuce, bacon, parmesan, cherry tomatoes and caesar's sauce

Βραστά χόρτα εποχής, με παξιμάδι χαρουπιού, ξινομυζήθρα Π.Ο.Π. και λαδολέμονο 7,5
Boiled seasonal greens, rusk with carob, "xinomizithra" P.D.O cheese and lemon oil

Πράσινα φρέσκα φύλλα, με απάκι, κατσικίσιες μπουκιές από γαλοτύρι   
παναρισμένες με φυστίκι, σουσάμι και βινεγρέτ από πετιμέζι και σταφίδες  10,0
Fresh green leaves, with “Apaki”, “Galotyrii” cheese balls breaded with peanuts,
sesame and vinaigrette from petimezi and raisins

Ζυμαρικά και άλλα  / Pasta and more

  

Λιγκουίνι με γαρίδες, κυδώνια, καλαμάρι ,κόκκινη σάλτσα και αυγοτάραχο  18,0

Linguine alle vongole, with shrimps, shells, squid, tomato sauce and bottarga

Νιόκι με σάλτσα μανιταριών, παρμεζάνα, φουντούκια, σχοινόπρασο και λάδι τρούφας 13,0        

Gnocchi with mushrooms sauce, truffle oil, parmesan, hazelnuts and chive

Σιουφιχτά με απάκι, κρέμα γραβιέρας και αυγό     12,0

“Sioufichta” pasta, with “Apaki”, “Graviera” cheese cream and egg

Κρεατικά / meat

 

Κοντοσούβλι φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, πατάτες baby και κρέμα τυριού  9,5

"Kontosouvli" chicken thigh fillet, baby potatoes and cheese sauce 

Ταλιάτα Ριμπάι μόσχου 330γρ, με πατατες baby και σάλτσα τσιμιτσούρι  18,0       

Tagliata Ribeye Beef  330gr with baby potatoes and chimichurri sauce

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι με σάλτσα παρμεζάνας και κρέμα πατάτας   12,0

Beef  burger with parmesan sause and potato cream

Σιγομαγειρεμένη πανσέτα, με οξύμελι,  φυστίκια και πουρέ σελινόριζας  11,0

Slow-cooked pancetta with “oximeli”, nuts and celery root puree 

Αρνίσιο κότσι, ψημένο στο φούρνο με γέμιση από σαρμαδάκια και μυρωδικά  18,0

Lamb knuckle, baked in the oven with stuffing sarmadakia and herbs

Κολοκυθοκεφτέδες με μυρωδικά και γιαούρτι δυόσμου    7,0

Deep fried zucchini balls with herbs and mint yogurt

Μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα, μαριναρισμένα με μυρωδικά   6,0                                            

Grilled Pleurotus mushrooms, marinated with herbs 

Παστουρμαδοπιτάκια σερβιρισμένα με γιαούρτι λάιμ και ντομάτα   6,5                                           

Cured beef pie, served with lime yoghurt and tomato

Καβουρμάς στραπατσάδα με αυγά, ντομάτα, χαλούμι και μπούκοβο, πάνω σε πίτα 7,5

“Kavourma” with scrambled eggs, tomato, Haloumi cheese and bukovo, on a tortilla

Μελιτζάνα με φέτα, ντομάτα, καρύδι και σουσάμι     6,0                                                                

Eggplant with feta, tomato, walnuts and sesame



Λίστα Κρασιών / Wine List

Λευκά / White Dry

“Εξις”, Κτήμα Μανωλεσάκη / Ασύρτικο, Μαλαγουζιά / Δράμα Περιοχή-Αμπελώνας 20,0

“Exis” Manolesakis estate / Asirtiko, Malagouzia / Drama Ampelonas

“Θέμα”, Κτήμα Παυλίδη / Sauvignon Blanc, Ασύρτικο/ Δράμα    26,0

“Thema”, Pavlidis estate / Sauvignon Blanc, Asirtiko / Drama

“Αμάσσι 3 ΓΕΝΙΕΣ” / Οινοποιείο Θωμαϊδη / Αμάσσι / Πόζαρ     22,0

“Amassi 3 GENIES” / Thomaidis Vinery / Amassi / Pozar     

“Chardonnay 3 ΓΕΝΙΕΣ” / Οινοποιείο Θωμαϊδη /Chardonnay / Πόζαρ  23,0

“Chardonnay 3 GENIES” / Thomaidis Vinery / Chardonnay / Pozar         

“Έμφασης” / Κτήμα Παυλίδη / Chardonnay / Δράμα     38,0

“Emphasis” / Pavlidis estate / Chardonnay / Drama

“Βίβλια Χώρα” / Κτήμα Βίβλια Χώρα / Sauvignon Βlanc, Ασύρτικο       32,0

“Vivlia Chora” / Vivlia Chora estate / Sauvignon Blanc, Asirtiko

“Οικοσύστημα Fume”/ Κτήμα Άλφα / Sauvignon Blanc/ Αμύνταιο, Φλώρινα  37,0

”Ecosystem Fume” / Alpha estate / Sauvignon Blanc / Aminteo Florina

“Μαλαγουζιά” / Κτήμα Γεροβασιλείου / Μαλαγουζιά/ Επανομή       32,0

“Malagouzia” / Gerovasileiou estate / Malagouzia / Epanomi

“Τέχνη Αλυπίας” / Κτήμα Τέχνη Οίνου / Sauvignon Blanc, Ασύρτικο/ Δράμα   28,0

“Techni Alipias” / Techni Oinou estate / Sauvignon Blanc, Asirtiki / Drama

“Παράγκα” / Κτήμα Κυρ Γιάννη / Ροδίτης, Μαλαγουζιά / Αμύνταιο   24,0

“Paraga” / Kir Gianni estate / Roditis, Malagouzia / Aminteo

Ροζέ / Rose

“Αναστασία” / Κτήμα Μανωλεσάκη (ημίξηρο) / Cabernet Sauvignon / Δράμα  23,0

”Anastasia” / Manolesakis estate (semidry) / Cabernet Sauvignon / Drama

“Γέννημα Ψυχής” / Κτήμα Μανωλεσάκη / Syrah, Αγιωργίτικο / Δράμα   25,0

“Gennima Psihis” / Manolesakis estate / Syrah, Agiorgitiko / Drama 

“Θέμα” / Κτήμα Παυλίδη / Tempranillo / Δράμα           26,0

“Thema” / Pavlidis estate / Tempranillo / Drama

“Variete” / Λαλίκος Αμπελώνες (ημίξηρο) /  Grenache Rouge / Καβάλα   26,0

“Variete” / Lalikos Vinery (semidry) / Grenache Rouge / Kavala

"Angel 3 ΓΕΝΙΕΣ" / Οινοποιείο Θωμαϊδη/ Syrah, Gewurtztraminer, Ξινόμαυρο/Αριδαία 24,0

"Angel 3 GENIES" / Thomaidi Vinery/ Syrah, Gewurtztraminer, Ksinomavro / Aridea



Κόκκινα / Red

“Εξις” / Κτήμα Μανωλεσάκη / Μοσχόμαυρο , Λημνιό / Δράμα   24,0

“Exis” / Manolesakis estate / Moschomavro, Limnio / Drama

Κτήμα Γεροβασιλείου, Syrah, Merlot, Λημνιό / Επανομή        42,0

Gerovasileiou estate / Syrah, Merlot, Limnio / Epanomi

“Pinot Noir” / Κτήμα Άλφα / Pinot Noir / Αμυνταιο                     50,0

“Pinot Noir” / Alpha estate / Pinot Noir / Aminteo

“Παράγκα” / Κυρ Γιάννη / Merlot, Syrah, Ξινόμαυρο / Αμύνταιο    25,0

“Paragka” / Kir Gianni estate / Merlot, Syrah, Ksinomavro / Aminteo

"Δύο Ζωές 3 ΓΕΝΙΕΣ" / Οινοποιείο Θωμαϊδη / Merlot, Cabernet Sauvignon,

Ξινόμαυρο/ Αριδαία          26,0

"Two Lifes 3 GENIES" / Thomaidi Vinery / Merlot, Cabernet Sauvignon,
Ksinomavro / Aridea

Χύμα Κρασιά, Wine in Bulk 500ml

Λευκό ξηρό / White dry              8,0

Λευκό Ημίγλυκο / White Semidry             8,0

Ροζέ / Rose               9,0

Ροζέ Ημιγλυκο / Rose Semidry            9,0

Κόκκινο / Red dry               9,0

Κόκκινο Ημίγλυκο / Red Semisweet              9,0


