Μικρή/Small

Μερίδα/Portion

Σαλάτα Ελληνική
6.50
8.50
Nτομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, ρίγανη, μαύρες ελιές
Greek Salad
Tomato, cucumber, green pepper, onion, feta cheese, oregano, black olives
Σαλάτα χωριάτικη
5.50
Πράσινα φρέσκα χόρτα, αγγούρι, ντομάτα, ελιές, δυόσμο
Village salad
Fresh green vegetables, cucumber, tomato, black olives, mint

7.50

Ντομάτα - Φέττα
Φέττες ντομάτας με τυρί φέττα και κουτρούβι

8.50

6.00

Tomato - Feta
Slices with feta cheese and capers
Tαχίνι
2.50
Eκχύλισμα σουσαμιού αναμιγμένο με ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, σκόρδος, μαϊντανός
Tahini
Sesame extract, mixed with olive oil, lemon juice, garlic, parsley
Tαραμάς
Aυγοτάραχο, ψωμί, ελαιόλαδο, λεμόνι, κρεμμύδι
Tarama
Fish roe, breadcrumb, olive oil, lemon, onion

3.00

Tυροκαυτερή
Φέτα με μπούκοβο, κόκκινη πιπερία φλωρίνης και γιαούρτι

3.50

Tirokafteri
Fetta cheese with chili flakes, red sweet pepper, and yogurt
Στρείδια (Τo ένα) | Oysters (Per Piece)

3.00

Μπλέ Τόνος Καρπατσιο | Blue Fin Tuna Carpaccio

20.00

Ψαρόσουπα
Το μυστικό μας μείγμα τεμαχισμένων λαχανικών και μπαχαρικών
με μικρά κομμάτια φιλέτου ψαριού
Fish Soup
Our secret blend of chopped vegetables, herbs and spices
with small pieces of fish fillet

7.50

Kροκέτες ψαριού (ανά τεμάχιο)
Ψαρομπουκιές άσπρου ψαριού παναρισμένες με καπήρα και σουσάμι
Fish croquettes (per piece)
Morsels of white fish coated with breadcrumb and sesame seeds

1.50

Βραστά λαχανικά
Εποχιακό
Boiled Vegetables
Seasonal

6.00

ψητά λαχανικά
Εποχιακό
Grilled Vegetables
Seasonal

7.00

Όσπρια
Εποχιακό
Pulses
Seasonal

5.00

Γαρίδες μεζές
Mικρές γαρίδες καθαρισμένες και τηγανισμένες
Small shrimps
Peeled fried shrimps

15.00

Kαβουράκια
Mικρά καβουράκια με θαλασσινό αλάτι
Crabs
Fried small crabs with sea salt

8.50

Φιλέτο πανέ
12.00
Mπακαλιάρος με χυλό μπύρας τηγανιτός, σερβιρισμένος με σος ταρτάρ
Fillet in batter
Cod deep fried in beer batter, served with tartare sauce

Σουπιές μαγειρευτές
15.00
Σουπιές με το μελάνι τους, μαγειρευτές στην κατσαρόλα με διάφορα μπαχαρικά
και χωριάτικο κρασί
Casserole cuttlefish
Cuttlefish with its ink, cooked with various herbs and spices and local wine
Χταπόδι μαγειρευτό
15.00
Μικρό χταπόδι μαγειρεμένο με σάλτσα ντομάτας, κόκκινο κρασί και διάφορα μπαχαρικά
Casserole octopus
Baby octopus cooked with tomato sauce, red wine sauce and various herbs and spices
Ξιφίας σουβλάκι
Ξιφίας μαριναρισμένος σε ελληνικά μπαχαρικά
ψημένος στη σχάρα σε ξιλάκι με λαχανικά
Swordfish souvlaki
Swordfish marinated in Greek herbs and spices
and grilled on a stick with vegetables

15.00

Χταπόδι σχάρας
Χταπόδι μαγειρεμένο με ελαιόλαδο φρέσκο χυμό λεμονιού και ρίγανη
Grilled Octopus
Octopus cooked with olive oil fresh lemon juice and oregano

18.50

Σουπιά σχάρας
15.00
Σουπιές στη σχάρα με ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και μαϊντανό
Grilled Cuttlefish
Cuttlefish ingrained with olive oil and lemon juice, flavoured with parsley
Φρέσκα Μαρίδα | Fresh Whitebait 300gr
Καραβιδόψιχα | Crayfish
Καλαμαρακι τηγανιτο (κατεψυγμένο) | Fried Squid (frozen)
Φρεσκο καλαμαρι σχάρας ή τηγανιτό | Fresh grilled or fried squid
Φρέσκος σολομός | Fresh Salmon 300gr *
Tσιπούρα | Sea Bream 500gr *
Λαβράκι | Sea Bass 500gr *
Μπαρμπούνι | Red Mullet 350gr
Γαρίδες σχάρας (ανά τεμάχιο) | Grilled Prawns (per piece)

12.50
18.00
11.00
18.50
18.00
16.00
16.00
21.00
4.50

*Συνοδεύονται με πατάτες τηγανίτες ή Ρύζι | It comes with fried wedges or rice

Μακαρονάδα βασίλισσας γαρίδας
Μακαρόνια με γαρίδες σε λευκή ή κόκκινη σάλτσα
Pasta of the queen shrimp
Pasta with shrimps in a white or red sauce

15.00

Μακαρονάδα της Μεσογείου
15.00
Μακαρόνια με καλαμάρια, γαρίδες, μύδια, άσπρο ψάρι σε κόκκινη σάλτσα ντομάτας
Mediterranean pasta
Pasta with calamari, shrimps, white fish and shells in a red tomato sauce
Γαρίδες κρασάτες
Γαρίδες σε μια παχύρευστη σάλτσα κρασιού
Prawns in wine sauce
Prawns cooked in a thick wine sauce

15.00

Γαρίδες σκορδάτες
Γαρίδες σε μια παχύρευστη σάλτσα κρασιού με σκόρδο
Prawns in garlic sauce
Prawns cooked in a thick wine sauce with garlic

15.00

Γαρίδες σαγανάκι
Γαρίδες με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, φέτα και ρίγανη
Saganaki Prawns
Prawns in tomato sauce, fetta cheese and oregano

15.00

Πατατες τηγανιτες
Φρέσκες τηγανιτες πατατες
Fried Wedges
Fresh fried potatoes

3.00

Ρυζι
Βραστο ρυζι
Rice
Boiled rice

3.00

Ψωμι | Bread

0.50

