ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ
(Συμβουλευτείτε το σερβιτόρο για τα σημερινά πιάτα μας)

5.70
6.30
6.30
7.40
7.70
7.70
7.70
7.70
7.70
8.90
8.90
8.90

Γίγαντες στο φούρνο
Μελιτζάνες Ιμάμ
Γεμιστά
Μελιτζάνες παπουτσάκια
Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά
Ντολμάδες αυγολέμονο τυλιχτοί με μαρούλι
Παστίτσιο
Σουτζουκάκια, στο φούρνο με πουρέ πατάτας
Μουσακάς του Δημήτρη με λαζάνια
Κουνελάκι με λευκή σάλτσα και δαμάσκηνα
Μοσχάρι κοκκινιστό με λιαστό κρασί
Αρνάκι με λαχανικά και λευκή σάλτσα κρασιού

0.90 Ψωμί ανά άτομο

3.30
5.50
5.50
6.00
6.00

ΓΛΥΚΑ
Γιαούρτι με γλυκό βύσσινο
Cheese cake με γλυκό βύσσινο
Κανταφι με παγωτό βανίλια
Σουφλέ σοκολάτας, με παγωτό βανίλια
Κορμός σοκολάτας, με παγωτό βανίλια
Παγωτό Kayak (τιμή μπάλας 2.90 €)

1.50 Μεταλλικό νερό (1λτ)
1.90 Αναψυκτικά
1.60 Ανθρακούχο νερό 3.20 Ανθρακούχο νερό (750ml)
(250ml)
3,60 Three Cents Sodas
μανταρίνι & περγαμόντο / ροζ γκρέιπφρουτ / κεράσι

3.40
3.80
2.40
5.10
5.40

ΜΠΥΡΕΣ
500ml
Fischer
Βαρέλι 300 ml
Karma, μη παστεριωμένη μπύρα μικροζυθοποιίας
Hoppy lager (330ml)
Golden Ale (500ml)

ΧΥΜΟΙ
3.30 Φυσικός χυμός Πορτοκάλι
2.40 Μπανάνα, Βύσσινο, Μήλο

1.90
2.30
2.10
2.10

ΚΑΦΕΔΕΣ, ΤΣΑ/
2.30
Espresso
2.60
Cappuccino
1.60
Nescafe Φραπέ
2.40
Τσάι ρόφημα

Freddo espresso
Freddo cappuccino
Ελληνικός
Ice Tea

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλεργίας, παρακαλώ ενημερώστε μας.
Σε όλες τις σαλάτες χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο δικής μας παραγωγής.
Οι τηγανητές πατάτες είναι φρέσκιες και κομμένες στο χέρι.
* Τα παντζάρια είναι προβρασμένα.
Οι κιμάδες μας αποτελούνται από φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας.
* Το χταπόδι, τα καλαμαράκια οι γαρίδες και τα μύδια είναι κατεψυγμένα.
Το κατάστημα διαθέτει σε εμφανές σημείο τριπλότυπο δελτίο παραπόνων.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

Αγορανομικός Υπεύθυνος Δημήτρης Λουκιπούδης

Σ Α ΛΑΤΕΣ
5.00 Χόρτα, με ελαιόλαδο και λεμόνι
6.40 Ντάκος, με παξιμάδι, τριμμένη ντομάτα, τυρί άρμη,
ρίγανη, καπαρόμηλο
6.50 Χωριάτικη, με ντομάτα, αγγούρι, φέτα, κρεμμύδι,
πιπεριά, ρίγανη, κάπαρη
8.20 Τόνου, με κουσκους, ρεβύθια, πιπεριά, καλαμπόκι,
φρέσκο κρεμμυδάκι, ντοματίνια, σάλτσα εσπεριδοειδών
6.90 Παντζάρια,* με ρόκα, ξινομυζήθρα, τριμμένο
καρύδι, βινεγκρέτ
9.80 Καίσαρα, με μαρούλι, κρουτόνς, ψημένο μπέικον,
παρμεζάνα, σάλτσα καίσαρα
9.80 Ελιάς, με πράσινη σαλάτα, σπανάκι, ρόκα, σύκο,
ψητό μανούρι, καρύδι, σάλτσα βαλσάμικου
9.80 Μεσογείου, με πράσινη σαλάτα, σπανάκι, ρόκα,
βινεγκρέτ λιαστής ντομάτας, ψητό μαστέλο Χίου
Σε όλες τις σαλάτες χρησιμοποιούμε
παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας

ΤΥ ΡΙΑ
3.40 Φέτα με λαδάκι και ρίγανη
4.60 Φέτα στο φούρνο με φέτες ντομάτας, κρεμμυδιού
και σάλτσα πορτοκάλι
3.90 Άρμη τοπικό πρόβειο κρεμώδες τυρί,
με σύκο, φυστίκι αιγίνης, δυόσμο
5.20 Σφέλα τοπικό πρόβειο μαστιχωτό τυρί με πάπρικα
πιπεριά, κρεμμύδι, βασιλικό στο φούρνο
5.50 Μπουγιουρντί, φέτα, γραβιέρα, καρέ ντομάτας,
πιπεριάς και κρεμμυδιού στο φούρνο
5.40 Χαλούμι στην σχάρα, με πίτα και ντομάτα
6.70 Ταλαγάνι, τοπικό πρόβειο τυρί με σάλτσα
σταφυλιού και κουκουνάρι

ΟΡΕΚ ΤΙΚΑ
4.40 Ελιές, σε ελαιόλαδο με μπαχαρικά, δαμάσκηνα,
λιαστή ντομάτα και φρυγανισμένο ψωμί
3.50 Μελιτζανοσαλάτα
3.60 Τζατζίκι
3.60 Τυροσαλάτα πικάντικη
5.70 Μαραθοπιτάκι, χειροποίητο φύλλο γεμιστό με
ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, μάραθο και σάλτσα γιαουρτιού
6.00 Ομελέτα με άγρια σπαράγγια, ντομάτα,
κρεμμύδι και πιπεριά
6.90 Μανιτάρια Πλευρώτους στη σχάρα,
με σάλτσα βαλσάμικου
6.80 Γαύρος μαρινάτος, με φρυγανισμένο ψωμί,
τυρί ricota, πιπεριά, φρέσκο κρεμμυδάκι
7.60 Καπνιστή πέστροφα Τα7γέτου σε πίτα
γεμιστή με λαχανικά και σως γιαουρτιού
8.20 Πουγκί, πίτα γεμιστή με ψητό κοτόπουλο,
γραβιέρα και λαχανικά σε σάλτσα μουστάρδας
7.90 Καπνιστό χοιρινό στο τηγάνι, με αποξηραμένα
δαμάσκηνα, ντοματάκι, ρεβύθια, αραβική πίτα
και σάλτσα κρασιού

Π ΑΤ ΑΤ Ε Σ
2.90 Πατάτες φρέσκιες, τηγανητές
4.10 Πατάτες του χωριάτη, με φρέσκο κρεμμυδάκι
και ψημένο μπέικον
4.20 Πατάτες πικάντικες, με καυτερή σάλτσα ντομάτας,
σπιτική μαγιονέζα και ψημένο μπέικον

ΨΑΡ Ι Α
7.70
7.70
8.40
10.90
12.40
15.60
16.00
16.40
15.90
16.50

Γαύρος στο τηγάνι
Σαρδέλα στη σχάρα
Καλαμαράκια* τηγανητά
Γαρίδες* σαγανάκι με σάλτσα ντομάτας και φέτα
Μπιφτέκια βακαλάου, με πουρέ γλυκοπατάτας
Τσιπούρα στη σχάρα με φρέσκα μυρωδικά
και πράσινη σαλάτα
Λαυράκι φιλέτο στη σχάρα με σάλτσα
εσπεριδοειδών και χόρτα
Λαυράκι φιλέτο στο φούρνο με φέτα, φέτες
ντομάτας, κρεμμυδιού και σάλτσα πορτοκαλιού
Χταποδάκι* στη σχάρα με ρεβύθια, ψιλοκομμένο
κρεμμύδι, πιπεριά, και σάλτσα βινεγκρετ
Γαρίδες* σχάρας με πράσινη σαλάτα
Ψάρια καθαρά στη σχάρα με φρέσκα μυρωδικά
(Φαγκρί 52.00/κιλό, Στείρα 60.00/κιλό,
Σφυρίδα 62.00/κιλό, Μυλοκόπι 48.00/κιλό)

Ζ Υ ΜΑΡ Ι Κ Α
8.90 Μπολονέζ, σπαγγέτι με κιμά και σάλτσα ντομάτας
10.60 Μανιταριών, ριγγατόνι, φρέσκα μανιτάρια,
ντοματάκι, κρέμα καρύδας.
10.60 Καρμπονάρα της Ελιάς, ριγγατόνι με μπέικον
και φρέσκια κρέμα γάλακτος
12.80 Θαλασσινών, σπαγγέτι με γαρίδες*, μύδια*
κολοκυθάκι και σάλτσα ντομάτας
12.90 Κριθαρότο θαλασσινών, με γαρίδες*, μύδια*
και λευκή σάλτσα κρόκου Κοζάνης

ΚΥ Ρ Ι Ω Σ ΣΤ Η ΣΧΑΡ Α
Κεμπάπ
7.30 Πολίτικο, με ψητή ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα και
τηγανητές πατάτες
7.40 Γιαουρτλού, με γιαούρτι, σάλτσα ντομάτας και πίτα
Μπιφτέκια
8.10 Σχάρας
9.60 Πιπεριά και μπέικον ψιλοκομμένο, τυρί κρέμα,
στο φούρνο
9.70 Μπέικον, chatney μανιταριού, τυρί Chedar
8.40 Χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα
Ψαρονέφρι
10.50 Σχάρας
11.80 Σάλτσα μουστάρδας με ολόκληρους κόκκους
σιναπιού και κρέμα γάλακτος
Κοτόπουλο
8.40 Σχάρας
9.70 Σάλτσα μανιταριών με κάρυ, τσίλι
και κρέμα γάλακτος
9.40 Σουβλάκι με πιπεριές και ντομάτα
11.80 Αρνίσιο σουβλάκι, με πιπεριές και κρεμμύδι
Μοσχάρι
16.50 Σπαλομπριζόλα γάλακτος, στη σχάρα
16.50 Σουβλάκι, με ντομάτα και πιπεριά
18.00 Φιλέτο, στη σχάρα
Συνοδέψτε τα ψητά σας με ρύζι ή πατάτες τηγανητές

TRADITIONAL GREEK DISHES
5,70
6,30
6,30
7,40
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70

(Ask our waiter for the dishes of the day)
Gigantes, baked beans in tomato sauce
Imam (baked aubergines in tomato sauce)
Gemista (tomatoes and peppers stuffed with rice)
Papoutsakia (baked aubergines with beef mince
and bechamel sauce)
Courgettes (stuffed with beef mince
in an egg-lemon sauce)
Soutzoukakia (aromatic baked meatballs
with mashed potatoes)
Pastitcio (baked pasta, beef mince and bechamel sauce)
Dimitri’s Moussaka (baked lasagna, aubergines,
beef mince and bechamel sauce)
Dolmades (lettuce leaves stuffed with rice
and beef mince in an egg-lemon sauce)

8,90 Rabbit stew with prunes in a white wine sauce
8,90 Beef stew in a tomato and wine sauce
8,90 Lamb stew with vegetables in a white wine sauce
0,90 Bread per person

DESERTS
3,30
5,50
5,50
6,00
6,00

Yoghurt with sweetened sour cherries
Cheesecake with sweetened sour cherries
Kadaifi with vanilla ice cream
Chocolate souffle, with vanilla ice cream
Chocolate mosaic, chocolate temptation
with biscuit and vanilla ice cream
Kayak ice cream, (2.90 € per scoop)

1.50 Still water (bottled 1lt)
1,90 Soft drinks
1,60 Sparkling water 3,20 Sparkling water (750ml)
(250ml)
3,60 Three Cents Sodas
mandarin & bergamot / pink grapefruit / cherry

BEERS
3.40 500ml
3.80 Fischer
2.40 Draft 300 ml
Karma, unpasterised fresh beer from small brewery
5.10 Hoppy lager (330ml)
5.40 Golden Ale (500ml)

FRUIT JUICES
3,30 Orange juice (freshly squeezed)
2,40 Banana, Sour cherry, Apple juice

COFFEE, TEA
1,90
2,30
2,10
2,10

Espresso
Cappuccino
Frappe
Tea

2.30
2.60
1.60
2.40

Freddo espresso
Freddo cappuccino
Greek coffee
Ice Tea

Please inform us in case you have any allergic problem.
For frying we use sunflower oil. Our fried potatoes are fresh and hand-cut.
Our beetroots are upgrated. Our mincemeat is made of fresh beef meat.
Octopus, squid, lobster and prawns are frozen.
A triplicate complaint form is available in the restaurant.
All legal surcharges are included in the prices.

Manager Dimitris Loukipoudis

P O T AT O E S

SAL ADS
5,00 Wild greens, with olive oil and lemon juice
6,20 Dakos salad, with barley rusks, grated tomato,
local sour Armi cheese, oregano and capers
6,20 Greek salad, with tomatoes, cucumber, onions,
peppers, feta cheese and capers
8,20 Tuna, with couscous, chickpeas, peppers,
spring onions, cherry tomatoes and a citrus dressing
6,90 Beetroot*, with rocket, sour myzithra cheese,
balsamic vinegar and walnuts
9,80 Caesar’s, with lettuce, croutons, grilled bacon,
parmesan and Caesar’s dressing
9,80 Elia salad, with green leaves, spinach, rocket,
figs, walnuts, grilled manouri, balsamic dressing
9,80 Mediterranean salad, with green leaves, spinach,
rocket, sun-dried tomato dressing, mastello cheese
For our salads we use extra virgin
olive oil from our farm

CH EESES
3,40 Feta cheese, with olive oil and oregano
4,60 Baked feta cheese, with tomato, onion, citrus sauce
3,90 Armi cheese, local sour ewe’s cheese,
with figs, pistachios and mint
5,20 Baked sfela, a local cheese, with sweet paprika,
peppers, onions, fresh basil
5,50 Bougiourdi, baked feta and gruyere cheese
with chopped tomatoes, peppers and onions
5,40 Haloumi, traditional Cypriot cheese, served
with tomatoes and pitta bread
6,70 Talagani, local artisanal cheese, served with
a grape preserve and pine cones

2,90 Fresh fried potatoes
4,10 “Village” fried potatoes, with fresh spring
onions, paprika and grilled bacon
4,20 Spiced potatoes with a spicy tomato sauce,
homemade mayonnaise and grilled bacon

S E AF O O D
7,70
7,70
8,40
10,90
12,40
15,60
16,00
16,40
15,90
16,50

Fried anchovies
Grilled sardines
Fried squid*
Prawns* saganaki, baked with feta cheese and
fresh tomato sauce
Cod fish burgers, with sweet potato puree
Grilled sea bream, with fresh herbs and
green salad
Sea bass fillet, grilled with citrus sauce
and wild greens
Sea bass fillet, baked with slices of tomato,
onion, feta cheese in a citrus sauce
Grilled octopus*, with chickpeas, chopped
onions, peppers, fresh herbs and vinaigrette sauce
Grilled prawns*, with green salad
Open-sea fish grilled with herbs
(red snapper 52,00/kilo, white grouper 60,00/kilo, golden
grouper 62,00/kilo, croaker 48,00/kilo, ordered by weight)

P AS T A
8,90 Bolognaise, spagetti with minced meat
and tomato sauce
10,60 Fresh mushrooms, rigatoni,
cherry tomato, in a cream coconut sauce
10,60 Elia’s carbonara, rigatoni, with bacon
in a cream sauce
12,80 Seafood, spagetti with prawns* and mussels*
in a tomato and basil sauce
12,90 Orzo seafood, with prawns*, mussels*,
courgette sticks, in a white saffron sauce

MAI N D I S H E S
HORS D’OEUVRE & APPETIZERS
4,40 Olives in aromatic olive oil, prunes,
sundried tomatoes and toasted bread
3,50 Aubergine dip
3,60 Tzatziki
3,60 Spicy feta cheese dip
5,70 Fennel pie, handmade pastry stuffed with finely
chopped spring onions and fennel, served with
a yogurt sauce
6,00 Wild asparagus omelet with tomatoes,
onions and peppers
6,90 Grilled Pleurotus mushrooms,
with a balsamic dressing
6,80 Marinated anchovies, with toasted bread,
ricota cheese, peppers, spring onions
7.60 Smoked Taygetus trout, baked with vegetables
in a yogurt sauce, wrapped in Arabic flatbread
8,20 Pοuggi, puff pastry parcel stuffed with grilled
chicken, gruyere cheese and vegetables in mustard sauce
7,90 Smoked pork, pan-fried with prunes, cherry
tomatoes, chickpeas, Arabic flatbread and
a wine sauce

Kebab
7,30 Politiko, grilled and served with tomatoes, onions,
pitta bread and fried potatoes
7,40 Yiaourtlou, grilled and served with yoghurt, tomato
sauce and pita bread
Burgers
8,10 Grilled
9,60 Chopped pepper, bakon, cream cheese, in the oven
9,70 Bacon, mushrooms chatney, Cheddar cheese
8,40 Pork chop, grilled
Pork fillet
10,50 Grilled
11,80 Mustard sauce with whole mustard grains
and heavy cream
Chicken
8,40 Grilled
9,70 Mushroom sauce with curry, chili and heavy cream
9,40 Grilled souvlaki (skewer) with tomato and peppers
11,90 Lamb souvlaki (skewer) with peppers and onion
Beef
16,50 Veal chop, grilled
16,50 Souvlaki (skewer), with tomato and peppers
18,00 Fillet, grilled
All grilled meats are served with rice or fried potatoes.

