


ΣΑΛΑΤΕΣ

Καθημερινά παρασκευάζονται
ολόφρεσκο ψωμί, φρέσκα ζυμαρικά

και ανοίγεται φύλλο για τις πίτες μας

VEGETARIAN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ντομάτα, ντοματίνια, αγγουράκι, κρεμμύδι, κάππαρη, ελιές φύλλα,

φρέσκια ρίγανη, κρίταμο και χειροποίητο γαλοτύρι

7,40

 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ανάμεικτη σαλάτα από καρδιές μαρουλιών, 
αβοκάντο, νιφάδες παρμεζάνας, παξιμαδάκια ψωμιού 

και βινεγκρέτ μέλι-μουστάρδα, σόγια

9,30

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΑΥΡΕΣ ΦΑΚΕΣ
καρδιές μαρουλιών, μαύρες φακές από το Φενεό Κορινθίας, 

ψιλοκομμένα λαχανικά, κατσικίσιο τυρί, βινεγκρέτ από κόκκινο ξύδι

7,20

 
ΚΙΝΟΑ ΓΑΡΙΔΑ

ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, τρίχρωμη βασιλική κινόα, 
γαρίδες, βινεγκρέτ εσπεριδοειδών και κόλιανδρο

9,80

 
ΣΠΑΝΑΚΙ ΡΟΚΑ ΜΑΝΟΥΡΙ

baby σπανάκι, ρόκα, μανούρι σχάρας, παρμεζάνα, 
ξερά σύκα, κάσιους, βινεγκρέτ από πετιμέζι και βαλσάμικο

9,70

 
ΡΟΚΑ ΤΑΛΑΓΑΝΙ

ανάμεικτη σαλάτα με baby ρόκα, σπανάκι, ταλαγάνι Μεσσηνίας, παρμεζάνα, 
ντομαντίνια, τσάτνεϊ ντομάτας και βινεγκρέτ από βαλσάμικο μαύρης τρούφας

9.20



ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Καθημερινά παρασκευάζονται
ολόφρεσκο ψωμί, φρέσκα ζυμαρικά

και ανοίγεται φύλλο για τις πίτες μας

VEGETARIAN

Καθημερινά παρασκευάζονται
ολόφρεσκο ψωμί, φρέσκα ζυμαρικά

και ανοίγεται φύλλο για τις πίτες μας

ΠΙΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
με χειροποίητο φύλλο

 

ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΩΤΕ
ποικιλία φρέσκων μανιταριών 

σωτέ και παρμεζάνα 

7,80

 
ΠΑΤΑΤΕΣ

βράχους πατάτας με παρμεζάνα, 
ανθό αλατιού και λαδί τρούφας

5,00 

 
ΤΑΛΑΓΑΝΙ

ψητό ταλαγάνι Μεσσηνίας, τσάτνεϊ 
ντομάτας και σιρόπι βαλσάμικου

7,10

ΤΗΓΑΝΟΨΩΜΟ
χειροποίητο τραγανό τηγανόψωμο 

με φέτα, μυζήθρα και σπανάκι

6,50

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 
ΜΕ ΤΡΟΥΦΑ

χειροποίητο λουκάνικο από μοσχαρίσιο 
κρέας με φρέσκια μαύρη τρούφα

8,90



ΚΥΡΙΩΣ
ΓΑΣΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ

με αργό, ζουμερό ψήσιμο στο φούρνο

 
ΣΥΚΩΤΙ

μοσχαρίσιο συκώτι γάλακτος, ψημένο στο γκριλ, 
κομμένο ταλιάτα με καραμελωμένα κρεμμύδια 

8,90

 
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ

μοσχαρίσια μπιφτέκια σχάρας

8,90

 
TOMAHAWK ΧΟΙΡΙΝΟ

χοιρινή μπριζόλα tomahawk 600 gr 
σερβίρεται με σπιτική BBQ sauce

13,50

 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος στη σχάρα 350 gr

17,00

 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ

φιλετάκια κοτόπουλο ελ. βοσκής, μαριναρισμένα με καπνιστή 
πάπρικα και εστραγκόν, ψημένα στη σχάρα

9,30

Όλα τα κρέατα μας σερβίρονται με τραγανούς βράχους πατάτες 
και μαγιονέζα τρούφας ή με πράσινη σαλάτα λαχανικών

Καθημερινά παρασκευάζονται
ολόφρεσκο ψωμί, φρέσκα ζυμαρικά

και ανοίγεται φύλλο για τις πίτες μας

VEGETARIAN



ΚΥΡΙΩΣ
ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ

μαριναρισμένα χοιρινά μπριζολάκια μαύρου 
χοίρου ψημένα στη σχάρα

9,10

 
ΚΟΤΟΛΕΤΑ ΜΙΛΑΝΕΖ

στήθος κοτόπουλο cotoletta παναρισμένο με panko,
με σάλτσα παρμεζάνας και ρύζι ατμού

9,00

 
ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ 

ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
παπαρδέλες με ποικιλία μανιταριών, 

καραμελωμένο αχλάδι και λάδι λευκής τρούφας 

11,30

 
ΡΑΒΙΟΛΙΑ

φρέσκα ραβιόλια, γεμισμένα με σπανάκι, 
κατσικίσιο τυρί σε κρέμα παρμεζάνας

10,30

Όλα τα κρέατα μας σερβίρονται με τραγανούς βράχους πατάτες 
και μαγιονέζα τρούφας ή με πράσινη σαλάτα λαχανικών

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες 
ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε, το μενού μας μπορεί ή είναι πιθανό να περιέχει 

ίχνη από αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία

Καθημερινά παρασκευάζονται
ολόφρεσκο ψωμί, φρέσκα ζυμαρικά

και ανοίγεται φύλλο για τις πίτες μας

VEGETARIAN



ΠΟΤΑ

ΜΠΥΡΕΣ

ΜΑΜΟΣ PILSNER 500ml

ΝΥΜΦΗ LAGER 500ml

VOREIA IPA 330ml

VOREIA LOW 330ml

3,50

4,00

5,50

4,00

ΟΥΖΟ

ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ 200ml

ΑΠΑΛΑΡΙΝΑ 200ml

7,50

6,50

ΤΣΙΠΟΥΡΟ

ΗΔΩΝΙΚΟ (ΑΝΕΥ) 200ml

ΔΕΚΑΡΑΚΙ (ΑΝΕΥ) 200ml

7,50

7,00

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

COCA COLA LIGHT, ZERO 250ml

ΕΨΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΓΚΑΖΟΖΑ 232ml

ΣΟΥΡΩΤΗ 250ml

ΑΥΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 1lT

2,00

2,00

2,00

2,00



ΚΡΑΣΙΑ
ΧΥΜΑ

ΛΕΥΚΟ ΚΤΗΜΑ ΣΕΜΕΛΗ, ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΤΗΜΑ ΣΕΜΕΛΗ, ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 

2,50          4,50          8,50

2,50          4,50          8,50  

250ML          500ML         1LT

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ

ΡΙΖΙΤΗΣ ΚΤΗΜΑ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ, ΒΗΛΑΝΑ

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

CHARDONNAY ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΛΕΥΚΑ

12,00          3,00

18,00          4,00

29,00 

ΦΙΑΛΗ            ΠΟΤΗΡΙ

ΦΤΕΡΗ ΚΤΗΜΑ ΤΡΟΥΠΗ, ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ - ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ

ΑΠΛΑ ΚΤΗΜΑ ΟΙΝΟΨ, ΛΗΜΝΙΩΝΑΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΙ - ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

ΡΟΖΕ

16,00          4,00

21,00

MONOGRAPH ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑ, ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ

ΔΥΟ ΕΛΙΕΣ ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ, MERLOT - SYRAH - ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 
ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΤΗΜΑ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

ΕΡΥΘΡΑ 

12,00          3,00

26,00

29,00

SAMOS VIN DOUX ΕΟΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ ΟΙΝΟΣ 

18,00          4,00


