SNACKS
SALADS
PIZZA.PASTA
& DESSERTS

late breakfast
2 αυγά μάτια ή ομελέτα (ζαμπόν - τυρί) 		
ή scrambled eggs
φρυγανισμένο ψωμί, βούτυρο,
μέλι-μαρμελάδα & πορτοκαλάδα
2 fried eggs or omelette (ham and cheese)
or scrambled eggs
toasted bread, butter,
jam-honey & orange juice

€ 10.6

σερβίρεται / served 10:00 - 12:30

snacks
τοστ µε zαµπόν ή γαλοπούλα & τυρί
toast with ham or turkey & cheese

€ 2.8

μπαγκέτα με κοτόπουλο, μπέικον,
		
τομάτα, παρμεζάνα και ceasar’s σως
baguette with chicken, bacon,
tomato, parmesan cheese and ceasar’s sauce

€6

club sandwich µε µπέικον
µε πατάτες τηγανιτές
club sandwich with bacon
served with freshly cut french fries

€ 8.5

club sandwich γαλοπούλα µε μαύρο ψωμί
και ανάµεικτη πράσινη σαλάτα
club sandwich with turkey and wholemeal bread
served with a green salad mix

€ 8.5

club sandwich κοτόπουλο με philadelphia
club sandwich with chicken
and “philadelphia” cream cheese

€ 8.6

cheeseburger
µε τηγανιτές πατάτες
served with freshly cut french fries

€ 8.9

baconburger
µε τηγανιτές πατάτες & ΒΒQ sauce
served with freshly cut french fries & ΒΒQ sauce

€ 9.5

burrito με κοτόπουλο
cheddar & ψητά λαχανικά
burrito with chicken cheddar & grilled vegetables

€7

quesadillas με κοτόπουλο
λαχανικά, chilli & BBQ sauce
quesadillas with chicken
vegetables, chilli & BBQ sauce

πλατώ.platters

€ 7.0

FOR 2

FOR 4

finger.food

€ 16

€ 24.5

ποικιλία αλλαντικών - τυριών
delicattesen - cheese platter

€ 18

€ 29

ποικιλία Cavo
grilled meat platter Cavo

€ 22.5

ποικιλία μπύρας
beer platter

€ 15

κοτομπουκιές με τρεις sauce
chicken bites with three sauces

€ 7.8

μπρουσκέτες με μπέικον, τομάτα
και philadelphia
bruschetta with bacon, tomato
and “philadelphia” cream cheese

€5

χωριάτικες μπρουσκέτες
€5
greek bruschetta		
mini hot dog

€ 6		

συνοδευτικός μεζές για ούζο & τσίπουρο € 5.8
meze on the side for ouzo & tsipouro
χειροποίητο ψωμί ατομικό
handmade bread / person

€ 1.1

salads
σαλάτα cavo
prosciutto, λιαστή τομάτα,
μανιτάρια πλευρώτους ψητά,
κουκουνάρι και χαλούμι
cavo salad
prosciutto, sundried tomato,
grilled mushrooms, pine nuts,
grilled halloumi cheese

€ 8.9

πρασινη σαλάτα με ρόκα, παρμεζάνα,
μήλο, καρύδι, κρουτον και σως βαλσάμικο
green salad with rocket, parmesan, apple,
walnuts, croutons and balsamic sauce

€7

σαλάτα του καίσαρα
µε µαρούλι, κοτόπουλο, µπέικον,
παρµεζάνα και κρουτόν
ceasar’s salad
with lettuce, chicken, bacon,
parmesan cheese and croutons

€ 8.5

ανάμεικτη σαλάτα με κοτόπουλο,
αχλάδι, ανθότυρο και σταφίδες
pear, cream cheese and raisins

€8

πράσινη σαλάτα
με φρούτα, κράνμπερι
και μανούρι
green salad
fruit, cranberry
and manouri cheese

€8

μαριναρισμένα λαχανικά σχάρας
με ψητό χαλούμι
marinated vegetables on the grill
with grilled haloumi cheese

€ 8.2

pasta.rizotto
πέννες με κοτόπουλο και μπέικον
μανιτάρια και τρίχρωμες πιπεριές
penne with chicken and bacon,
mushrooms and sweet peppers

€ 11

linguine καρµπονάρα
µε µπισκοτάκια παρµεζάνας
linguine carbonara
with parmesan cheese biscuits

€ 9.9

linguine με κόκκινη σάλτσα
βασιλικό και μελιτζάνα
linguine with red sauce
basil and eggplant

€ 9.9

πέννες
με κοτοπουλο pesto rosso,
μπρόκολο και τομάτα
penne
with pesto rosso chicken, broccoli
and tomato

€ 10.5

risotto mojito
με κοτόπουλο
mojito risotto
with chicken

€ 11.5

risotto κοτόπουλο
με κουκουνάρι και λαχανικά
chicken risotto
with pine nuts and vegetables

€ 12

risotto μανιτάρι
με παρμεζάνα & λάδι τρούφας
mushroom risotto
with parmesan cheese & truffle oil

€ 12

ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας 		
please ask your waitor for the special dishes that are served today

pizza
pizza margarita		
με σάλτσα τοµάτας & τυρί
with tomato salsa & cheese

€ 9.50

pizza με κοτόπουλο
τρίχρωμες πιπεριές, παρμεζάνα
και μπέικον
pizza with chicken
tricolori peppers, parmesan
and bacon

€ 11

pizza greek
με σάλτσα τοµάτας, φέτα, τρίχρωμες πιπεριές,
κρεμμύδια, ελιά, μανιτάρια και παρμεζάνα
with tomato salsa, feta cheese, tricolori peppers,
onion, olives, mushrooms and parmezan

€ 11

pizza spicy
με πικάντικη σάλτσα, τυρί, σουτζούκι,
µπείκον και πιπεριές chilli
with spicy salsa, cheese, sausage,
bacon and chilli peppers

€ 11

pizza special
με σάλτσα τοµάτας, τυρί, ζαµπόν,
µπείκον, λουκάνικο, σαλάµι,
µανιτάρια & πιπεριές
with tomato salsa, cheese, ham, bacon,
sausage, salami, mushrooms & peppers

€ 11.8

extra υλικό 		
extra ingredient

€ 0.5

γλυκό & παγωτό
dessert & ice cream
σουφλέ σοκολάτας με κρέμα γάλακτος
και παγωτό βανίλια μαδαγασκάρης
chocolate souffle with sour cream
and madagascar vanilla ice cream

€ 8.9

brownies
με παγωτό βανίλια
with vanilla ice cream

€ 7.8

κρέπα με ζεστή σοκολάτα,
τριμμένο μπισκότο και μπανάνα
crepe with hot chocolate,
biscuits and banana

€ 7.8

λεμονόπιτα		
lemon pie

€ 7.8

cheesecake καραμέλα
caramel cheesecake
μιλφέιγ		
millefeuille
λουκουμάδες
με μέλι, καρύδια ή σοκολάτα
donuts with honey, walnuts or chocolate

€8
€ 6.5
€6

φρουτοσαλάτα με γιαούρτι,
μέλι και καρύδια
fruit salad with yoghurt, honey and walnuts

€ 6.8

παγωτό / μπάλα

€ 2.9

σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, στρατσιατέλλα,
φιστίκι, καραμέλα, parfait βανίλια και σοκολάτα,
καϊμάκι, μπανάνα, cookies, τιραμισού

ice-cream / scoop
chocolate, vanilla, strawberry, stratsiatella,
pistachio, caramel, vanilla and chocolate parfait
cream, banana, cookies, tiramisu

γλυκό ηµέρας		
dessert of the day

€ 4.5

COCKTAILS
DRINKS
BEER.WINE&
BEVERAGES

cavo.cocktail
apple & ginger martini
vodka, green apple liquer,
apple puree, simple syrup & ginger

€ 10

mango martini
vodka, mango puree,
orange bitters & simple syrup

€ 10

cucumber martini
hendrick’s gin, freshly squeezed
lime juice, cucumber bits
& simple syrop

€ 11

grapetini
ciroc vodka, lime
grapes & honey

€ 12

chamillion
ginger vodka, honey,
lemon, elder flower

€ 10

passion.fruit caipirissima
light rum, lime wedges
squeezed with brown sugar
& passion.fruit juice

€ 10

spicy lichee gin
lichee puree, hot pepper,
lemon juice, honey syrup

€ 10

ali baba
mandarin, starwberry,
vodka, simple syrup

€ 10

spiced ginger mojito
spiced rum, ginger ale, lime wedges
squeezed with brown sugar,
mint leafs

€ 10

sweet memories
white rym, mango and passion fruit puree,
lime wedges, mint leafs, prosseco

€ 10

amaretto sour
amaretto, freshly squeezed
lemon juice, sugar
& a dash of angostura bitters

€8

caipirinha
lime wedges squeezed
with brown sugar
topped with cachaÇa

€8

kir royale
creme de cassis
topped with champagne

€ 10

bellini
peach juice
topped with champagne

€ 10

rossini
strawberry puree & liquer
topped with champagne

€ 10

classic.cocktail

€ 10

today’s special
ρωτήστε μας για το cocktail ημέρας!
ask us for today’s special cocktail!

drinks
ποτό.απλό
drink

€7

ποτό.special
special.drink

€9

ποτό.premium
premium.drink

€ 12 - € 16

φιάλη.απλή
bottle of alcoholic drink

€ 70

φιάλη.special
special.bottle of alcoholic drink

€ 90

shaker

€ 15

σφηνάκι
shot
gordon’s space

€3

€ 6.0

μπύρα
beer
fix 330ml

€4

dark fix 330ml

€5

amstel 330ml

€4

heineken 330ml

€ 4.5

fischer 330ml

€5

corona 330ml

€6

duvel 330ml

€8

mcfarland 330ml

€6

erdinger 330ml

€6

chimay 330ml

€8

krucovice 330ml

€6

buckler 330ml
guinness 330ml

€ 4.5
€7

draft 250ml

€ 3.5

draft 500ml

€ 5.5

παραδοσιακά
traditional
ρακόμελο σε κανατάκι
rakomelo

μικρό € 7 - μεγάλο € 12
small € 7 - large € 12

οινόμελο σε κανατάκι	μικρό € 7 - μεγάλο € 12
oinomelo
small € 7 - large € 12
ούζο Ι τσίπουρο
ouzo I tsipouro

ποτήρι € 4 - καραφάκι € 6.5
glass € 4 - small bottle € 6.5

λευκός.οίνος
white.wine
μαλαγουζιά πόρτο καρράς
τoπικός οίνος σιθωνίας
malagouzia porto karras
regional wine of sithonia

€ 25

μελισσόπετρα κτήμα τσέλεπου
gewurtztraminer - τοπικός αρκαδίας
melissopetra tselepou estate
gewurtztraminer - regional wine of arkadia

€ 25

μαντινεία κτήμα τσέλεπου μοσχοφίλερο - ο.π.α.π. μαντινείας
mantinia teslepou estate
moschofilero - v.q.p.r. mantinia

€ 21

σαντορίνη σιγάλας
ασύρτικο.αθήρι - ο.π.α.π. σαντορίνης
santorini sigalas
asirtiko.athiri - v.q.p.r. santorini

€ 21

μέτρον άριστον παπαντώνη
ροδίτης.chardonnay - τοπικός πελοποννήσου
metron ariston papantoni - roditis.chardonnay
regional wine of peloponesse

€ 21

ονειροπαγίδα κτήμα αβαντίς
chardonnay - π.γ.ε. στερεάς ελλάδος
oniropagida avantis estate
chardonnay - p.g.i. sterea ellada

€ 16

σαββατιανό παπαγιαννάκου
τοπικός οίνος μαρκοπούλου
savvatiano papagiannakou
regional wine markopoulos

€ 18

κτήμα βίβλια χώρα
sauvignon.ασύρτικο - τοπικός οίνος παγγαίου
vivlia chora estate
sauvignon.asirtiko - regional wine of pagaio

€ 27

κτήμα γεροβασιλείου
μαλαγουζιά - τοπικός οίνος επανομής
gerovasiliou estate
malagouzia - regional wine of epanomi

€ 29

blanc de blancs πόρτο καρράς
ροδίτης.ασύρτικο.αθήρι - ο.π.α.π. πλαγιές μελιτώνα
blanc de blancs porto karras
roditis.asirtiko.athirι - v.q.p.r. plagies melitona

€ 17

ντάμα κούπα λαζαρίδης
sauvignon blanc.ασύρτικο.μοσχάτο αλεξάνδρειας
π.γ.ε. μακεδονίας
ntama koupa lazaridis
sauvignon blanc.asirtiko.moschato alexandrias
p.g.i. makedonias

€ 17

chardonnay γεροβασιλείου
τοπικός οίνος επανομής
chardonnay gerovasiliou
regional wine of epanomi

€ 29

ορεινός ήλιος κτήμα σέμελη
μοσχοφίλερο - τοπικός πελοποννήσου
orinos ilios semeli estate
moschofilero - regional wine of peloponesse

€ 19

ασύρτικο κτήμα αργυρού -βαρέλιο.π.α.π. σαντορίνης
asirtiko argiros estate
v.q.p.r. santorini

€ 30

ερυθρός.οίνος
red.wine
chateau πόρτο καρράς
cabernet.merlot.λημνιό - ο.π.α.π. πλαγιές μελιτώνα
chateau porto karras
cabernet.merlot.limnio - v.q.p.r. plagies melitona

€ 28

λημνιό πόρτο καρράς
cabernet.λημνιό - ο.π.α.π. πλαγιές μελιτώνα
limnio porto karras
cabernet.limnio - v.q.p.r. plagies melitona

€ 18

magnus baccata πόρτο καρράς
cabernet.syrah - ο.π.α.π. πλαγιές μελιτώνα
magnus baccata porto karras
cabernet.syrah - v.q.p.r. plagies melitona

€ 21

thema παυλίδης
αγιωργίτικο.syrah - τοπικός οίνος δράμας
thema pavlidis
agiorgitiko.syrah - regional wine of drama

€ 29

chateau julia λαζαρίδης
merlot - τοπικός οίνος δράμας
chateau julia lazaridis
merlot - regional wine of drama

€ 30

oνειροπαγίδα αβαντίς
merlot - π.γ.ε. στερεάς ελλάδος
oniropagida avantis
merlot - p.g.i. sterea ellada

€ 17

avantis syrah
τοπικός οίνος στερεάς ελλάδος
avantis syrah
regional wine of sterea ellada

€ 29

γιαννακοχώρι κυρ-γιάννη
ξινόμαυρο - τοπικός οίνος ημαθίας
giannakochori kir-yianni
ksinomavro - regional wine of imathia

€ 27

ρήγας κούπα λαζαρίδης 		
€ 17
cabernet sauvignon, merlot - τοπικός οίνος μακεδονίας
rigas koupa lazaridis
cabernet sauvignon, merlot - regional wine of macedonia
μηδέν αγάν παπαντώνη - αγιωργίτικο
τοπικός πελοποννήσου
miden agan papantoni - agiorgitiko
regional wine of peloponesse

€ 23

κτήμα βίβλια χώρα
cabernet.merlot - τοπικός οίνος παγγαίου
vivlia chora estate
cabernet.merlot - regional wine of paggaio

€ 29

merlot παπαγιαννάκου
τοπικός οίνος μαρκοπούλου
merlot papagiannakou
regional wine of markopoulos

€ 25

κτήμα άλφα
ξινόμαυρο - ο.π.α.π. αμύνταιο
alfa estate
ksinomavro - v.q.p.r. aminteo

€ 27

κρασί.χύμα
wine.in house
λευκό
white

500ml € 6

750ml € 10

κόκκινο
red

500ml € 6

750ml € 10

ροζέ.οίνος
rose.wine
ρoζέ πόρτο καρράς		
cabernet sauvignion - τοπικός οίνος σιθωνίας
rose porto karras
cabernet sauvignion - regional wine of sithonia

€ 19

ρoζέ παπαγιαννάκου		
μοσχάτο αμβούργου - τοπικός οίνος μαρκοπούλου
rose papagiannakou
moschato amvourgou - regional wine of markopoulos

€ 19

14-18 κτήμα γαία		
αγιωργίτικο - τοπικός πελοποννήσου
14-18 κτήμα γαία
agiorgitiko - regional wine of peloponesse

€ 20

γλυκός & ημίγλυκος.οίνος
dessert wine
χρυσαλίς πόρτο καρράς - merlot		
chrisalis porto karras - merlot

€ 17

vinsanto μπουτάρη
vinsanto boutari

500ml

€ 30

μoσχάτο λήμνου τσάνταλη
moschato limnou tsantali

500ml

€ 16

wine by the glass
λευκός οίνος		
€ 4.5
white wine
ροζέ.οίνος		
€ 4.5
rose wine
ερυθρός.οίνος		
€ 4.5
red wine
sangria		
€6
γλυκός/ημίγλυκος.οίνος		
dessert wine

€4

σαμπάνια
champagne
moët 		

€ 70

αφρώδης.οίνος
sparkling.wine
moscato d’asti 		

€ 24

prosecco 		

€ 20

asti martini 		

€ 26

αφρώδης.οίνος -ποτήρι-		
sparkling.wine -by the glass-

€7

ρόφημα
beverage
ελληνικός
greek coffee
ελληνικός διπλός
greek coffee, double

€ 2.5
€3

espresso

€ 2.7

espresso.διπλός		
espresso.double

€ 3.2

espresso freddo		

€4

cappuccino

€4

cappuccino viennois

€ 4.2

cappuccino.διπλός
cappuccino.double

€ 4.8

cappuccino freddo

€ 4.2

nescafe.frappe

€ 3.5

καφές φίλτρου
filtered coffee

€ 3.5

καφές φίλτρου με γεύσεις

€ 3.6

(βανίλια, φουντούκι, καραμέλα,
φράουλα, καρύδα, σοκολάτα)

filtered coffee with flavours
(vanilla, hazelnut, caramel,
strawberry, coconut, chocolate)

τσάι σε διάφορες γεύσεις
tea in various flavours

€ 3.6

iced tea

€ 3.5

λεμόνι - ροδάκινο - πράσινο
lemon - peach - green tea

γρανίτα
sorbet

€5

milk shake espresso

€8

milk shake

€ 6.5

(βανίλια, σοκολάτα, φιστίκι, φράουλα,
μπανάνα, καραμέλα, στρατσιατέλλα, καϊμάκι,
cookies, parfait σοκολάτα και βανίλια, τιραμισού)

milk shake
(vanilla, chocolate, pistachio, strawberry,
banana, caramel, stracciatella, kaimaki-cream,
cookies, vanilla and chocolate parfait, tiramisu)

φραπέ με παγωτό
frappe with ice cream

€6

φραπέ με baileys
frappe with baileys

€6

σοκολατοροφήματα
chocolate.beverages
σοκολάτα cavo -ζεστή ή κρύα-

€7

baileys, kahlua και σαντυγί

cavo chocolate -hot or icedbaileys, kahlua and whipped milk

mocaccino -ζεστό ή κρύο-

€5

σοκολάτα με επίγευση καφέ και αφρόγαλα		

mocaccino -hot or icedcoffee flavoured chocolate with whipped cream

freddoccino

€ 5.5

λευκή σοκολάτα -ζεστή ή κρύαwhite chocolate -hot or iced-

€5

σοκολάτα -ζεστή ή κρύαchocolate -hot or iced-

€4

σοκολάτα με γεύσεις -ζεστή ή κρύαflavoured chocolate -hot or iced-

€ 4.1

σοκολάτα viennois -ζεστή ή κρύαchocolate viennois -hot or iced-

€ 4.2

χυμός.αναψυκτικό
juice.refreshments
new energy juice!

φυσικός χυμός ανάμεικτος
με φρούτα και λαχανικά
freshly squeezed mixed fruit & vegetable juice

€ 8.5

φυσικός χυμός ανάμεικτος
freshly squeezed mixed fruit juice

€ 6.5

φυσικός χυμός πορτοκάλι
freshly squeezed orange juice

€5

φυσικός χυμός μήλο					
freshly squeezed apple juice

€5

φυσικός χυμός μπανάνα
freshly squeezed banana juice

€5

χυμός
μήλο - ανανάς - λεμόνι - βύσσινο
ροδάκινο - μπανάνα - πορτοκάλι - ανάμεικτος
juice
apple - pineapple - lemon - sour cherry
peach - banana - orange - mixed

€3

αναψυκτικά
refreshments

250ml

€ 2.9

ιόλη ανθρακούχο
ιoli sparkling water

330ml

€ 3.5

perrier

330ml

€ 3.9

νερό εμφιαλωμένο 1lt
mineral water

€2

νερό εμφιαλωμένο 0.5lt
mineral water

€1

