Μεσημεριανό & Σνακ
Lunch & Snack
Mittagessen & Snack

lunch menu

Σαλάτες / Salads / Salate
*Χωριάτικη / Greek Salad / Griechischer Salat (H)
Τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι κάπαρη, ελιές,πιπεριά, φέτα και παρθενο
ελαιολαδο
Tomato, cucumber, onion, capers, olives, pepper, feta cheese and
virgin olive oil
Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Kapern, Oliven, Paprika, Feta-Käse und
Olivenöl.
*Σαλατα Caesars / Caesar Salad / Caesar Salat (G,H)
Μαρούλι, παρμεζάνα, κοτόπουλο φιλέτο,ντοματίνια, crispy ρουτόν
μπέικον , ντρέσινγκ Caesar αρωματισμένη με αντζούγια.
Lettuce, parmesan, roast chicken fillet, cherry tomatoes, crispy bacon
croutons and anchovy- flavored Caesar dressing.
Blattsalat, Parmesan, Brathähnchen, Kirschtomaten, knusprigem Speck
Croutons und anchovy- gewürzt Caesar Dressing.
Ρόκα / Rocket Salad / Rucola Salat (H,N)
Ρόκα, ντοματίνια, καρύδια, αποξηραμένο σύκο, φλέικς παρμεζάνας και
βινεγκρέτ βαλσάμικο
Rocket, cherry tomatoes, walnuts, dried figs , parmesan flakes and balsamic vinaigrette
Rucola Salat, Kirschtomaten, Walnüssen, getrockneten Feigen, Parmesan-Flakes und balsamischer Vinaigrette.
Νισουάζ / Niçoise / Niçoise (H)
με λαχανικά ατμού, αυγό, τόνο και βινεγκρέτ λεμονιού.
with steamed vegetables, egg, tuna and lemon vinaigrette
mit gedämpftem Gemüse, Ei, Thunfisch und Zitronenvinaigrette

7€

8€

7€

9€

Σνακ / Snack / Snack
*Club sandwich με κοτόπουλο ψητό/ Club sandwich with roast chicken/
Club Sandwich mit Brathähnchen (G)
Ψωμί του τοστ ,aυγό, μαγιονέζα, ντομάτα, μαρούλι, ένταμ σε φέτες και
φρέσκιες πατάτες τηγανιτές
Bread toast, egg, mayonnaise, tomato, lettuce, sliced Edam cheese.
Served with fresh French fries
Toastbrot mit Ei, Mayonnaise, Tomate, Salat, geschnittenem Edamer.
Serviert mit frischen Pommes
*Μοσχαρίσιο Burger / Beef Burger / Rindfleisch Burger (G)
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι με Cole slaw, ντομάτα, μαρούλι, αγγουράκι τουρσί
και κρεμμύδι καραμελωμένο πάνω σε ψωμάκι μπριός.
Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες τηγανιτές.
Beef burger in soft bun with Cole slaw, tomato, lettuce, pickled
cucumber and caramelized onion. Served with fresh French fries
Rindfleisch burger mit Krautsalat, Tomate, Salat, eingelegter Gurke
und karamellisierten Zwiebeln. Serviert mit frischen Pommes
Τορτίγια / Tortilla / Tortilla (G)
Γεμιστή με μαγιονέζα, ζαμπόν γαλοπούλα, ντομάτα, κασέρι, και μαρούλι.
Stuffed with mayonnaise, turkey ham, tomato, cheese, and lettuce
Gefüllt mit Mayonnaise, Putenschinken, Tomate, Käse und Salat.
Φτερούγες κοτόπουλο / Chicken wings / Chicken Wings (G)
Tηγανιτές φτερούγες κοτόπουλο με BBQ σος
Fried chicken wings with BBQ sauce
Gebratene Hähnchenflügel mit BBQ sauce
*Φρέσκιες Πατάτες τηγανιτές /Fresh French Fries / Frischen Pommes frites

8€

9€

5€
7€
4€

Μακαρονάδες / Pasta / Focaccia
Σπαγγέτι Ναπολιτέν/ Spaghetti Napolitana / Spaghetti Napolitana (G)
Σπαγγέτι με Napolitana σως
Spaghetti with Napolitana sauce
Spaghetti mit Tomatensauce
Σπαγγέτι μπολονέζ / Spaghetti Bolognese / Spaghetti Bolognese (G)
Σπαγγέτι με κιμα και μυρωδικα
Spaghetti with minced meat and herbs
Spaghetti mit Hackfleisch und Kräutern
*Καρμπονάρα / Carbonara / Carbonara (G)
Λιγκουίνι με πανσέτα
Linguine with pork pancetta
Linguini mit Schweinebauch
Μακαρόνια ολικής αλέσεως / Whole wheat pasta / Vollkorn Nudeln (H)
Mε ψητά λαχανικά , σάλτσα ντομάτας και τυρί φέτα
With grilled vegetables, tomato sauce and feta cheese
Vollkornspaghetti mit Tomatensauce, gegrilltes Gemüse und Feta-Käse.

7€
8€
8€
9€

Τα φαγητα με αστερακι σερβιρονται απο 18:00 – 22:00 / Plates with * are served from 18:00-22:00
Teller mit * werden von 18:00 bis 22:00 Uhr serviert

lunch menu
G= περιέχει γλουτένη/ contains gluten/ enthält Gluten
H= είναι υγιεινό/ is healthy/ ist gesund
N= περιέχει ξηρούς καρπούς/ contains nuts/ enthält Nüsse

Μακαρονάδες / Pasta / Focaccia
Φοκάτσια home made μαργαρίτα / Homemade Focaccia margarita (G)
Hausgemachte Focaccia Margarita.
Φοκάτσια home made / Home made focaccia /
Hausgemachte Focaccia (G)
Με σάλτσα ντομάτας, γκούντα τριμμένη, μπέικον, αλλαντικά, πιπεριά,
φρέσκια ντομάτα και μανιτάρια.
With tomato sauce, grated gouda, bacon, cold cuts, pepper, fresh
tomato and mushrooms
Mit Tomatensauce, geriebenem Gouda, Speck, Aufschnitt, Pfeffer,
frischen Tomaten und Pilzen.

7€
9€

Κυρίως / Main Course / Hauptgerichte
Φιλετάκια κοτόπουλο στη σχάρα / Grilled chicken fillets / (H)
Gegrillte Hähnchenfilets
Mαριναρισμένα με μουστάρδα και Cajun.
Σερβίρεται με σαλάτα ή πατάτες τηγανιτές.
Marinated with mustard and Cajun . Served with salad or French fries
Mariniert mit Senf und Cajun. Serviert mit Salat oder Pommes
Σουβλάκι χοιρινό / Grilled pork skewer “Souvlaki” /
Schweinefleisch-Spieß ‘Souvlaki ’ (G)
Μαριναρισμένο με μουστάρδα, Cajun και φρέσκια ρίγανη. Σερβίρεται με
πίτα ψητή, ντομάτα, κρεμμύδι με σουμάκ, τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές.
Marinated with mustard, Cajun and fresh oregano. It is served with roast
pie, tomato, sumac onion, tzatziki and fresh french fries
Mariniert mit Senf, Cajun und frischem Oregano. Es wird mit Braten, Tomaten, Sumachzwiebeln, Tzatziki und Pommes Frischen Frites serviert.
Μινι κεμπαπ / Mini grilled Kebab / Mini Kebab (G)
Στη σχάρα με πίτα ψητή, σάλτσα ντομάτας και σως γιαούρτι, σερβίρεται
με φρέσκιες πατάτες τηγανιτές.
Grilled with baked pita bread, tomato sauce and yoghurt sauce. Served
with fresh fried potatoes
Gegrillt mit gebackenem Fladenbrot , Tomatensauce und Joghurt
Sauce.Serviert mit Pommes Frischen Frites

9€

9€

9€

Παιδικό μενού / Kid’s Menu / Kindermenü
Κοτομπουκιές / Chicken nuggets / Hühnernuggets (G)
Πανέ κοτόπουλο με φρέσκιες πατάτες τηγανιτές
Breaded chicken with Fresh French fries
Panierte Hühnchenfillets mit Pommes Frischen frites
Mini burger/ Mini burger / Mini-Burger (G)
Σε μπριοζάκια με σώς μαγιονέζας, ντομάτα, μαρούλι και πατάτες
τηγανιτές.
In brioche with mayonnaise, tomato, lettuce and french fries
In Brioche mit Mayonnaise, Tomate, Salat und Pommes Frischen Frites.
Mini σουβλάκι κοτόπουλο /Mini chicken skewer ( Souvlaki ) (G,H)
Mini-Hähnchen-Spieß ( Souvlaki )
Mε ψητή πιτούλα και πατάτες τηγανιτές
With baked pita bread and Fresh french fries
Gegrillt mit gebackenem Fladenbrot und Pommes Frischen Frites

7€
7€

7€
8€

Επιδόρπιο / Desserts / Nachspeisen
*Φρουτοσαλάτα / Fruit salad / Obstsalat (H)
*Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι και σιρόπι δυόσμου (H)
Fruit salad with yogurt and mint syrup
Obstsalat mit Joghurt und Minze Sirup.
*Φρέσκα γλυκά ημέρας-ρωτήστε τον σερβιτορο
Select a dessert from our daily rich fresh variation-ask the waiter
Τagesnchspeisen ( anfrage bei der bedienung)

4€
6€
6€

Αγορανομικός Υπεύθυνος / Market Responsible Inspector: Τάσιος Αργύριος/Tasios Argirios
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και το ΦΠΑ / Prices include all legal taxes and VAT
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει, εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο) /
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received.
Το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας / The store belongs to luxury category

Τα φαγητα με αστερακι σερβιρονται απο 18:00 – 22:00 / Plates with * are served from 18:00-22:00
Teller mit * werden von 18:00 bis 22:00 Uhr serviert

