ΜΑΓΕ ΙΡ Ε Υ ΤΑ
(Συμβουλευτείτε το σερβιτόρο για τα σημερινά πιάτα μας)

4.90
5.80
6.90
7.00
7.00
7.00
7.50
8.20
8.20
8.20
8.50
9.00
10.00
0.70

Γίγαντες, Μπριάμ, Φασολάκια
Γεμιστά, Μελιτζάνες Ιμάμ
Μελιτζάνες παπουτσάκια, Σουτζουκάκια
Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά, Ντολμάδες
Μουσακάς του Δημήτρη με ζυμαρικά
Παστίτσιο
Κανελόνια με κιμά και τυρί στο φούρνο
Κουνελάκι λαδορίγανη με δαμάσκηνα
Μοσχάρι κοκκινιστό ή λεμονάτο
Αρνί κοκκινιστό ή λεμονάτο
Μοσχάρι στην κατσαρόλα με φρέσκα μανιτάρια
Αρνί με άγρια σπαράγγια
Κόκκορας κοκκινιστός
Ψωμί ανά άτομο

ΓΛΥ Κ Α
2.90 Γιαούρτι με γλυκό βύσσινο
5.00 Τσίζκε+κ με σάλτσα φρούτων
5.50 Σουφλέ σοκολάτας, με παγωτό βανίλια
(ρωτήστε για το γλυκό της ημέρας)
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟ
Κρέμα βανίλια, Σοκολάτα, Τιραμισού
Σορμπέ Λεμόνι, Σορμπέ Φράουλα,’
(Τιμή μπάλας 1.80 €)
1.80 Αναψυκτικά
1.40 Εμφιαλωμένο νερό (1λτ)
1.80 Μεταλλικό νερό (330ml)

3.00
3.30
2.50
1.90

ΜΠΥ Ρ Ε Σ
Fix, Μύθος, Amstel
Heineken, Kaizer, Amstel Pilsner
Βαρέλι Fischer (250 ml)
Βαρέλι Άλφα (250 ml)

ΧΥ Μ Ο Ι
3.00 Φυσικός χυμός Πορτοκάλι
2.20 Μπανάνα, Βύσσινο

1.80
2.20
2.00
2.00

ΚΑΦ Ε Δ Ε Σ , ΤΣ Α 
Espresso
Cappuccino
Nescafe Φραπέ
Τσάι ρόφημα

2.20
2.40
1.50
2.20

Fredo espresso
Fredo cappuccino
Ελληνικός
Ice Tea

Σε όλες τις σαλάτες χρησιμοποιούμε βιολογικό ελαιόλαδο δική μας παραγωγής.
Οι τηγανητές πατάτες είναι φρέσκιες και κομμένες στο χέρι.
Οι κιμάδες μας αποτελούνται από φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας.
Το χταπόδι, τα καλαμαράκια και οι γαρίδες είναι κατεψυγμένα.
Το κατάστημα διαθέτει σε εμφανές σημείο τριπλότυπο δελτίο παραπόνων.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

Αγορανομικός Υπεύθυνος Δημήτρης Λουκιπούδης

Σ ΑΛΑΤΕΣ
4.50 Χόρτα με λάδι και λεμόνι
5.40 Ντάκος παξιμάδι, τριμμένη ντομάτα, τυρί άρμη,
ρίγανη, κάππαρη
5.60 Χωριάτικη ντομάτα, αγγούρι φέτα, κρεμμύδι,
πιπεριά, ρίγανη, κάππαρη
7.00 Παντζάρια ρόκα, παντζάρια, ξινομυζήθρα,
κάσιους, σάλτσα βαλσάμικου
8.90 Καίσαρα μαρούλι, πράσινη σαλάτα, κρουτόνς,
μπέικον, παρμεζάνα, σάλτσα καίσαρα
8.90 Ελιάς σπανάκι, πράσινη σαλάτα, ρόκα, καρότο,
ψητό μανούρι, σάλτσα βαλσάμικου
9.00 Μεσογείου πράσινη σαλάτα, σπανάκι, ρόκα,
σάλτσα λιαστής ντομάτας, ψητό μαστέλο

ΨΑΡ Ι Α
5.70 Γαύρος μαρινάτος με φρυγανισμένο ψωμί,
ντομάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι
7.00 Γαύρος στο τηγάνι
7.30 Σαρδέλα στη σχάρα
7.40 Καλαμαράκια τηγανιτά, με φρέσκες τηγανιτές
πατάτες
9.90 Γαρίδες σαγανάκι με φρέσκια ντομάτα και φέτα
11.50 Τσιπούρα στη σχάρα με πράσινη σαλάτα και
σάλτσα εσπεριδοειδών
12.00 Λαυράκι φιλέτο στο φούρνο με ντομάτα,
κρεμμύδι, φέτα και σάλτσα βασιλικού
12.90 Χταποδάκι στη σχάρα με φρέσκο κρεμμυδάκι,
ντομάτα και κάπαρη
14.40 Γαρίδες σχάρας με σάλτσα σκόρδου
Ψάρια Καθαρά στη σχάρα (Φαγκρί 48.00/κιλό,
Στείρα 55.00/κιλό, Σφυρίδα 58.00/κιλό,
Συναγρίδα 60.00/κιλό)

Σε όλες τις σαλάτες χρησιμοποιούμε
βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας

Τ Υ Ρ ΙΑ
3.00 Φέτα με λάδι και ρίγανη
4.50 Σφέλα ψητή, τοπικό τυρί με ντομάτα και πιπεριά
4.80 Χαλούμι στην σχάρα, με αραβική πίτα και
ντομάτα
5.50 Ταλαγάνι, τοπικό τυρί με σάλτσα από σταφύλι και
κουκουνάρι
5.50 Κατσικίσιο μαλακό τυρί με αποξηραμένο κράνο,
ρόκα και σάλτσα εσπεριδοειδών

Ζ Υ ΜΑΡ Ι Κ Α
8.00 Μπολονέζ, σπαγγέτι με κιμά και κόκκινη σάλτσα
8.00 Πέστο, σπαγγέτι με σάλτσα κουκουναριού,
βασιλικό, σκόρδο και παρμεζάνα
9.50 Μανιταριών, ριγκατόνι με φρέσκα μανιτάρια,
σάλτσα λευκού κρασιού και θυμάρι
10.00 Καρμπονάρα της Ελιάς, ριγκατόνι με μπέικον,
παστό και σάλτσα φρέσκιας κρέμας
11.20 Θαλασσινών, σπαγγέτι με γαρίδες, μύδια, σάλτσα
ντομάτας και βασιλικό

Π Α ΤΑΤΕΣ
ΚΥ Ρ Ι Ω Σ ΣΤ Η ΣΧΑΡ Α

2.50 Πατάτες φρέσκιες, τηγανητές
3.50 Πατάτες του Χωριάτη, με φρέσκο κρεμμυδάκι
και ψημένο μπέικον

ΟΡΕΚΤΙΚ Α Κ ΑΙ ΜΕΖ Ε Δ Ε Σ
3.00 Μελιτζανοσαλάτα

Κεμπάπ
6.50  Σχάρας, με ψητή ντομάτα, κρεμμύδι και αραβική
πίτα
6.80  Γιαουρτλού, με γιαούρτι, σάλτσα ντομάτας και
αραβική πίτα

3.20 Τζατζίκι

Μπιφτέκια
7.30  Σχάρας, με ρύζι και πατάτες

3.30 Τυροσαλάτα πικάντικη

8.50

5.00 Μαραθοπιτάκι, χειροποίητο φύλλο γεμιστό με
ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και μάραθο

7.70 Χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα, με ρύζι και πατάτες

6.00 Ομελέτα με άγρια σπαράγγια, ντομάτα, κρεμμύδι,
πιπεριά

Ψαρονέφρι
9.80  Σχάρας, με ρύζι και πατάτες

6.50 Λουκάνικο σχάρας με πίτα και τυροκαυτερή
6.70 Λουκάνικο με σάλτσα λαχανικών και πίτα
6.50 Μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα, με σάλτσα
βαλσάμικου
6.50 Καπνιστό χοιρινό στο τηγάνι, με αποξηραμένα
δαμάσκηνα και σάλτσα κρασιού
6.80 Σύγκλινο παστό στο τηγάνι, με ντομάτα,
κρεμμυδάκια, καρότο, σάλτσα μουστάρδας

10.50





Φούρνου με μπέικον, μανιτάρια, τυρί Chedar

Σάλτσα φρέσκων μανιταριών

Κοτόπουλο
7.60  Σχάρας, με ρύζι και πατάτες
8.50



Σουβλάκι, με ντομάτα και πιπεριά

8.90



Φούρνου με σάλτσα λαχανικών, τυρί Chedar

Μοσχαρίσια Γάλακτος
14.00  Σχάρας, με ρύζι και πατάτες
15.00



Σάλτσα φρέσκων μανιταριών

TR ADITIO NAL GREEK DI S HES
(Ask our waiter for the dishes of the day)

4,90 Gigantes (baked beans in tomato sauce)
4,90 Green beans or Okra or mixed Vegetables in
tomato sauce
5,80 Imam (baked aubergines in tomato sauce)
5,80 Gemista (tomatoes and peppers stuffed with rice)
6,90 Papoutsakia (baked aubergines with minced meat
and bechamel sauce)
6,90 Soutzoukakia (meatballs in tomato sauce)

7,00 Courgettes stuffed with minced meat in an avgole
mono sauce
7,00 Dolmades (meatballs with rice, wrapped in lettuce leaves)
7,00 Pasticcio (baked pasta, minced meat and bechamel sauce)
7,00 Dimitri’s Moussaka (baked pasta, aubergines,
minced meat and bechamel sauce)

7,50
8,20
8,20
8,20
8,50
9,00
10,00

Baked Cannelloni with minced meat and cheese
Rabbit and prunes in an oregano sauce
Beef in tomato sauce or lemon sauce
Lamb in tomato sauce or lemon sauce
Beef stew with fresh mushrooms
Lamb stew with wild asparagus and tomato sauce
Greek rooster stew in tomato sauce

0,70 Bread per person

DE SERTS
2,90 Youghurt with sweetened sour cherries
5,00 Cheesecake with fruit sauce
5,50 Chocolate souffle, with vanilla ice cream
(Ask our waiter for the desert of the day)

TRADITIONAL GREEK ICE CREAM
Vanilla cream, Chocolate, Tiramisu,
Lemon sorbet, Strawberry sorbet
(1.80 € per scoop)
1,80 Soft drinks
1.40 Water (bottled 1lt)
1,80 Mineral water (330ml)

B E ERS
3,00
3,30
2,50
2,00

Fix, Mythos, Amstel
Heineken, Kaizer, Amstel Pilsner
Draft Fischer (250 ml)
Draft Alfa (250 ml)

F R UIT JU ICES
3,00 Orange juice (freshly squeezed)
2,20 Banana or Cherry juice

COFFEE, TEA
1,80
2,20
2,00
2,00

Espresso
Cappuccino
Frappe
Tea

2.20
2.40
1.50
2.20

Fredo espresso
Fredo cappuccino
Greek coffee
Ice Tea

For frying we use sunflower oil. Our fried potatoes are fresh and hand-cut.
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

SA LADS
4,50 Wild greens with oil and lemon
5,40 Barley rusks with sour myzithra cheese
and tomatoes
5,60 Greek with tomatoes, cucumber, onions,
peppers, feta cheese, capers
7,00 Beetroot & rocket with beetroot, rocket, sour
myzithra cheese, balsamic vinegar
8,90 Caesar’s with lettuce, green salad, bacon,
Parmesan, croutons, Caesar’s dressing
8,90 Elia's salad, with green salad, spinach, rocket,
carrot, manouri cheese, balsamic dressing
9,00 Mediterranean, with green salad, spinach,
rocket, mastello cheese, sun-dried tomato dressing
In our salads we use extra virgin organic olive oil
from our farm

CHEESES
3,00 Feta cheese with olive oil and oregon
4,50 Baked Sfela, local cheese, with tomatoes and
peppers
4,80 Haloumi, cheese from Cyprus served with tomato
and pitta bread
5,50 Talagani, local cheese, served with grape
preserves and pine cone
5,50 Soft goat cheese filled with dried fig in a citrus
fruit sauce

P OTATO ES
2,50 Fresh fried potatoes
3,50 “Villager’s” potatoes with fresh spring onions,
paprika and grilled bacon

HORS D’OEUVRE & APPETIZERS
3,00 Aubergine dip
3,20 Tzatziki
3,30 Spicy feta cheese dip
5,00 Fennel pie handmade pastry filled with finely
chopped spring onions & fennel
6,00 Wild asparagus omelet with tomato, onion
and pepper
6,50 Traditional sausage grilled with pitta bread
and spicy feta cheese dip
6,70 Sausage in the pan, with mustard sauce and pita
bread
6,50 Grilled mushrooms with balsamic dressing
6,50 Smoked pork in the pan with dried plums and
wine sauce
6,80 Pan fried syglino (cured pork) with lentils and a
mustard sauce

S E AF O O D
5,70 Marinated anchovies with toasted bread,
sweet pepper spring onions
7,00 Fried Anchovies
7,30 Grilled Sardines
7,40 Fried Squid with fresh fried potatoes
9,90 Prawns saganaki with feta cheese and fresh
tomato sauce
11,50 Grilled Sea Bream with green salad
12,00 Sea Bass fillet in the oven with tomato, onion and
feta cheese
12,90 Grilled Octopus with fresh spring onions, peppers
and capers
14,40 Grilled prawns with alioli sauce
Open-Sea Fish (white or golden grouper 55,00/kilo,
common sea bream 45,00/kilo, common dentex 58,00/kilo)

PASTA
8,00 Bolognaise, spaghetti with mincemeat in a red
spicy sauce
8,00 Pesto, spaghetti in a pesto sauce
9,50 Fresh mushrooms rigatoni, in a thyme wine sauce
10,00 Elia’s Karbonara, rigatoni with bacon and cured
pork in a cream sauce
11,20 Seafood spaghetti with prawns and mussels in a
tomato, basil sauce

MA I N D I S H E S
Kebab
6,50  Politiko, grilled and served with tomatoes,
onions and pitta bread
6,80  Yiaourtlou, in a yoghurt and tomato sauce
Burgers
7,30  Grilled, with rice and potatoes
8,50  Baked, with bacon, mushrooms, tomato sauce,
cheddar cheese
7,70 Grilled pork chop, with rice and potatoes
Pork fillet
9,80  Grilled, with rice and potatoes
10,50  Fresh mushrooms wine sauce
Chicken
7,60  Grilled, with rice and potatoes
8,50  Grilled souvlaki with tomato, peppers
8,90  Baked, with pan fried vegetables and cheddar
cheese
Veal
14,00 Grilled, with rice and potatoes
15,00 Fresh mushrooms wine sauce

