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ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
SOFT DRINKS

Σπιτικό φρεσκοψημένο στον φούρνο μας
κουλουράκι Θεσσαλονίκης με τυράκι
Homemade baked in our oven koulouri (bread
sesame roll) served with cheese

2.20€

Πολύσπορο ψωμάκι* με καπνιστό κοτόπουλο, τυράκι,
ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα, τσιπς πατάτας και
αγγουράκι
Multigrain bread* with smoked chicken, cheese,
tomato, lettuce and mayonnaise served with potato
chips and cucumber

5.90€

Τσιαπατίνα* με μορταδέλα, τυράκι, ντομάτα,
αγγουράκι και τσίπς πατάτας
Ciabatta bread* with mortadella, cheese, tomato,
cucumber and potato chips

5.90€

Μπαγκετίνι* με ψητή κολοκύθα, κρέμα λιαστής
ντομάτας με δενδρολίβανο, μανιτάρια και τσίπς
πατάτας
Baguette* with baked yellow pumpkin, dried tomato
cream with rosemary, mushrooms and potato chips

5.60€

Μπιφτέκια από φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο κιμά στη
σχάρα με τηγανητές πατάτες και ντιπ γιαουρτιού με
δυόσμο
Grilled beef burgers with french fries and a yoghurt dip
with spearmint

14.00€

Ζυμαρικά με μοσχαρίσιο φρεσκοκομμένο κιμά
και κεφαλοτύρι από την Ήπειρο
Pasta with beef minced meat and kefalotyri (traditional
hard cheese made by ship’s milk) cheese from Epirus

12.20€

Μπουτάκια κοτόπουλου στον φούρνο με τηγανητές
πατάτες
Baked chicken legs with french fries

12.50€

Πορτοκαλάδα Λούξ (250ml)
Orange juice drink Loux (sparkling) (250ml)

3.30€

Πορτοκαλάδα Λουξ (χωρίς ανθρακικό) (250ml)
Orange juice drink Loux (not sparkling) (250 ml)

2.20€

Βυσσινάδα Λούξ (250ml) / Λεμονάδα Λούξ (250ml)
Sour cherry juice Loux (sparkling) (250ml) / Lemon juice
drink Loux (sparkling) (250ml)

3.30€

Coca cola (250ml) / Coca cola light (250ml)

3.60€

Three Cents Grapefruit Soda (200ml) /
Three Cents Ginger Beer (200ml)

5.20€

Μεταλλικό νερό (1lt) Mineral water (1lt)

1.45€

Δουμπιά (250ml) Sparkling water Doubia (250ml)

2.90€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
DESSERTS

Τα γλυκά του κουταλιού
και οι μαρμελάδες είναι
χειροποίητες
και φτιάχνονται από
φρέσκα φρούτα εποχής
All the sweet preserves and
jams are handmade and
made by fresh seasonal fruits

ΠΑΓΩΤΑ
ICE CREAMS

Μηλόπιτα με παγωτό καραμέλα
Apple pie with caramel ice cream

6.50€

Τάρτα λεμονιού
Lemon tart

6.10€

Παραδοσιακός Γιαννιώτικος μπακλαβάς
με παγωτό κανέλα
Traditional baklava (sweet pastry made of layers of phyllo
filled with nuts) served with cinnamon ice cream

6.90€

Σοκολατόπιτα με παγωτό βανίλια
Chocolate pie served with vanilla ice cream

6.70€

Μους σοκολάτα με αρώματα espresso σε βάση από
παντεσπάνι μπαχαρικών
Chocolate mousse with espresso flavors on a spices
sponge cake

6.50€

Κρέμα λευκής σοκολάτας με αρώματα μαστίχας Χίου
σε βάση από κανταϊφι
White chocolate cream with Chios mastic flavors on a
kantaifi basis

6.60€

Παγωτό καϊμάκι με σπιτικό γλυκό του κουταλιού
Ice cream with homemade sweet preserves

6.00€

Κέικ βανίλιας με αρώματα πορτοκαλιού
Cake with vanilla and orange flavors

4.00€

Γιαούρτι με θυμαρίσιο μέλι και καρύδια
Full cream yoghurt with thyme honey and nuts

6.00€

Βανίλια Vanilla

4.10€

Σοκολάτα Chocolate

4.10€

Κανέλα Cinnamon

4.70€

Καραμέλα Caramel

4.70€

Σορμπέ λεμόνι Lemon sorbet

4.50€

Σορμπέ φράουλα Strawberry sorbet

4.50€

Σορμπέ σοκολάτα bitter Valhrona
Valhrona bitter chocolate sorbet

5.30€

