TO EAT?

WOULD YOU LIKE SOMETHING

Μπέργκερ Burger
Μοσχάρι Μπλακ Άνγκους 200γρ

Σερβίρεται με Γαλλικό τυρί «Brie», μαγιονέζα τρούφας,
τηγανιτά κρεμμύδια και σπιτικές τηγανιτές πατάτες
Bun and roll bread with Brie cheese, truffle mayo,
onions rings and homemade French fries
22,00 €

Σουβλάκια “Souvlakia”, Meat Skewers

Κοτόπουλο «Τίκα» 2 τμχ, χοιρινό 2 τμχ, κεμπάμπ αρνίσιο-μοσχαρίσιο 2 τμχ
Σερβίρονται με “Baba ghanoush” και τζατζίκι, ψητή ντομάτα,
πιπεριά, σαλάτα «Φατούς» και πίτα
Chicken Tikka 2pcs, Pork souvlaki 2pcs, Lamb- Beef kebab 2pcs
Served with “Baba ghanoush” and tzatziki dip, grilled tomato,
long pepper, “Fattoush” salad and pitta bread
20,00 €

Γύρος Χοιρινός με Πατάτες και Χωριάτικη
Pork “Gyros” with French Fries and Greek Salad

Τρυφερό χοιρινό σε γύρο, σε μεγάλη πίτα με κρέμα τζατζίκι, κρεμμύδι,
μαϊντανό, ντομάτα, σπιτικές τηγανιτές πατάτες και μίνι χωριάτικη σαλάτα
Slices of marinated pork gyros, in big pita bread, with tzatziki cream, onion,
parsley, tomato, topped with homemade French fries and mini Greek salad
19,00 €

Pizzetta

Λεπτή ζύμη με φρέσκια σάλτσα ντομάτας,
βουβαλίσια μοτσαρέλα και άγρια ρόκα
Thin dough pizzetta with fresh tomato sauce,
buffalo mozzarella and wild rocket
Margherita 15,00€ Jamón Serrano 17,00€ Tartufata 16,50€

Λιωμένο “Croque Madame” Melted “Croque Madame”

Λευκό ψωμάκι “Tramezzini” με προσούτο cotto, άρωμα τρούφας, τυρί “Comte”,
σπιτικές τηγανιτές πατάτες και σαλάτα “Mesclun”
White “Tramezzini” bread with Prosciutto cotto, truffle flavor, “Comte” cheese,
homemade French fries and “Mesclun” salad
16,00 €

Sun bed service, extra charge 5%
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις 24% και δημοτικός φόρος 2%
All prices include VAT 24% and municipal tax 2%
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Χρήστος Φραγκοτσινός
Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία ( EK 1169/2011) τα συστατικά που δύναται να προκαλέσουν
αλλεργίες είναι τα ακόλουθα: 1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη κτλ.) και
προϊόντα που έχουν ως βάση τα σιτηρά αυτά. 2. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά 3. Ψάρια και προϊόντα με βάση
τα ψάρια 4. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα τους 5. Σόγια και προϊόντα της 6. Γάλα και γαλακτοκομικά
συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης 7. Ξηροί καρποί με κέλυφος (όπως αμύγδαλα, καρύδια, πέκαν, φιστίκια, κ.α.) και
προϊόντα τους 8. Σέλινο και προϊόντα προερχόμενα από σέλινο 9. Μουστάρδα και προϊόντα προερχόμενα από αυτή
(σινάπι) 10. Σουσάμι και προϊόντα προερχόμενα από σησάμι 11. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις
12. Οστρακοειδή και προϊόντα με βάση τα οστρακοειδή (καρκινοειδή) 13. Λούπινο (οσπριοειδές φυτό) και προϊόντα του
14. Μαλάκια (χταπόδι, καλαμάρι, κ.α.) και προϊόντα τους
Annex II outlines the 14 allergens (and products thereof) that can cause allergic symptoms:
1. Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats. 2. Eggs and Egg products
3. Fish 4. Peanuts 5. Soybeans 6. Milk (including lactose) 7. Nuts; namely almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts,
Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia (or Queensland) nuts 8. Celery (including celeriac) 9. Mustard 10. Sesame 11. Sulphur
dioxide/sulphites, where added and at a level above 10mg/kg or 10mg/L in the finished product. This can be used as a preservative in dried fruit 12. Crustaceans for example prawns, crabs, lobster, crayfish 13. Lupin, which includes lupin seeds and
flour and can be found in types of bread, pastries and pasta 14. Molluscs like, mussels, whelks, oysters, snails and squid

