


LET’S START
Φρέσκιες πατάτες τηγανητές με πικάντικη μαγιονέζα  
French fries with spicy mayo  €8

Τραγανά κολοκυθάκια & μελιτζάνες  
με sauce γιαουρτιού αρωματισμένη με δυόσμο  
Crispy zucchini & eggplants with yoghurt-mint dipping sauce €12 

Ψητή φέτα με τοµατίνια, πιπεριές, θυµάρι & ελαιόλαδο  
Baked feta cheese with cherry tomatoes, bell peppers,  
thyme & olive oil   €10

Fish & Chips με τραγανές πατάτες, δεντρολίβανο  
& Romesco sauce 
Fish & Chips with crispy potatoes, rosemary  
& Romesco sauce  €14

Τηγανητά καλαμαράκια με sauce αγιολί  
Deep fried squids with aioli sauce €14

Σουβλάκι γαρίδας (3 τμχ) με piquillo peppers & σάλτσα αγιολί  
Prawn souvlaki (3 pcs) with piquillo peppers & aioli sauce €18

Καπνιστό σκουμπρί σχάρας, χούμους με τσίλι και λιαστή τομάτα
Grilled smoked mackerel, hummus with chili and sun-dried tomato €15

«I'll just have a salad»
Ελληνική σαλάτα με παξιμαδάκια χαρουπιού,  
κρίταμο & βινεγκρέτ βασιλικού   
Greek salad with carob rusks, samphire & basil vinaigrette   €14

Σαλάτα του Καίσαρα με μαρούλι, φιλετάκια κοτόπουλο,
φλοίδες παρμεζάνας, μπέικον, καλαμπόκι, πικάντικα κρουτόν  
& σάλτσα του Καίσαρα
Caesar’s salad with lettuce, chicken fillets, parmesan flakes,  
bacon, corn, spicy croutons & Caesar’s sauce   €18

Καρδιές μαρουλιού με γαρίδες ατμού μαριναρισμένες με λάϊμ,
αβοκάντο, βινεγκρέτ Dijon & μέλι    
Baby gem with marinated steamed shrimps with lime,
avocado & honey mustard vinaigrette €20

Σαλάτα καρπούζι με φέτα, δυόσμο, baby ρόκα,
μοσχολέμονο & χαρουπόμελο   
Watermelon salad with feta cheese, baby rocket,
 lime & carob syrup €14



BREAD+LOVE+BREAD  
Steak σάντουιτς με μανιτάρια Πορτομπέλο, μαρούλι,
καραμελωμένα κρεμμύδια & πικάντικη μαγιονέζα
Steak sandwich with Portobello mushrooms, lettuce,
sweet onions & spicy mayo   €16

Κλαμπ σάντουιτς με ψητό κοτόπουλο, μπέικον,  
ζαμπόν, τυρί, τομάτα & μαρούλι  
Club sandwich with grilled chicken, bacon,  
ham, cheese, tomato & lettuce  €18

Τοστ με ζαμπόν ή γαλοπούλα, γραβιέρα & τομάτα
Toasted sandwich with ham or turkey, gruyère cheese & tomato €13

Όλα τα σάντουιτς σερβίρονται με πατάτες τηγανητές
All sandwiches are served with French fries

MEALS 
ΙΝ Α BOWL
Mediterranean Poke € 17

Ανάμεικτη σαλάτα με ψητό κοτόπουλο, γραβιέρα, αβοκάντο, 
καλαμπόκι, κόκκινα φασόλια, τοματίνια & αρωματικό ελαιόλαδο  
Mixed salad with grilled chicken, gruyère cheese, avocado,
corn, red beans, cherry tomatoes & olive oil with herbs

Salmon Poke € 20

Σαλάτα εποχής, kale, με ψητό σολομό, κινόα, φασόλια edamame,  
αβοκάντο, φύτρες πράσου & βινεγκρέτ εσπεριδοειδών  
Seasonal salad, kale, with grilled salmon, quinoa, edamame beans,  
avocado, leek & citrus vinaigrette



PIZZA TIME
Πίτσα Mαργαρίτα με τομάτα, μοτσαρέλα & φρέσκο βασιλικό  
Pizza Margherita with tomato, mozzarella & basil  €12

Ελληνική πίτσα με τομάτα, σπανάκι, φέτα, ελιές & άνηθο   
Greek pizza with tomato, spinach, feta cheese, olives & dill   €14

Λευκή πίτσα με παρμεζάνα, μοτσαρέλα, 
κρέμα τρούφας & baby ρόκα   
White pizza with parmesan cheese, truffle cream, 
mozzarella cheese & baby rocket   €16 
 

ADD-ONS

Ποικιλία άγριων μανιταριών / φέτα / αβοκάντο   
baby ρόκα / ελιές / τομάτα / πιπεριά
Mushroom variety / feta cheese / avocado
baby rocket / olives / tomato / peppers  + €0,5 per item

Προσούτο Πάρμας / μπέικον / καπνιστό ζαμπόν 
Prosciutto di Parma / bacon / smoked ham   + €1 per item

Pasta Lovers
Πέννες με σάλτσα τομάτας & βασιλικό ή σάλτσα Μπολονέζ
Penne with tomato sauce & basil or Bolognese  €16

Σπαγγέτι με κεφτεδάκια & σάλτσα τομάτας 
Spaghetti with meatballs & tomato sauce €18



THE BURGERERS
Μοσχαρίσιο Black Angus burger με πικάντικη μαγιονέζα,  
πίκλες, τομάτα, μπέικον & τυρί τσένταρ     
Black Angus beef burger with spicy mayo, pickles,  
tomato, bacon & cheddar cheese  €24

Burger με τεμπούρα γαρίδας,  πικάντικη μαγιονέζα,  
πίκλες & φρέσκο κόλιανδρο  
Tempura shrimp burger with spicy mayo, pickles & fresh coriander €21

Όλα τα burgers σερβίρονται με πατάτες τηγανητές 
All burgers are served with French fries

  

AS MAIN 
AS IT GETS
Λαβράκι σχάρας με άγρια χόρτα, 
πατάτες βουτύρου & μαρμελάδα λεμονιού
Grilled sea bass  with wild greens,  
buttered potatoes & lemon marmalade                                                   €28

Μπουτάκια κοτόπουλου σχάρας με πατάτες τηγανητές
Grilled chicken thighs with French fries €24

Black Angus ταλιάτα με ρόκα & πουρέ γλυκοπατάτας
Beef Black angus tagliata with rocket salad & mashed sweet potato     €30

Μουσακάς  
Traditional moussaka €15

Μπιφτέκια μοσχαρίσια σχάρας από φρέσκο κιμά
με πατάτες τηγανητές
Grilled mini beef burgers with French fries  €24



Στις σαλάτες χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο, στα τηγανητά φυτικό λάδι και η φέτα είναι 
Ελληνική.  Extra virgin olive oil used in salads, vegetable oil in fried items and feta cheese is 
Greek. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 
στοιχείο  (απόδειξη-τιμολόγιο). Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has 
not been received (receipt-invoice). Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. 
All prices are inclusive of taxes.

Πιάτο για χορτοφάγους / Vegetarian dish 
Πιάτο υγιεινής διατροφής / Healthy dish
Χρησιμοποιήθηκαν καταψυγμένα υλικά /  Frozen ingredients have been used

there’s always room
 for dessert
Ελληνικό cheesecake με ανθότυρο, μπισκότο από 
κριθαρένιο παξιμάδι & άγρια φρούτα του δάσους  
Greek cheesecake with anthotyro cheese, 
carob rusk biscuit & wild forest fruit   €11

Τάρτα λεμoνιού σε τραγανή βάση σοκολάτας  
με αφράτη Ιταλική μαρέγκα
Lemon pie on crispy chocolate biscuit  
with fresh Italian meringue  €11

Μπράουνις σοκολάτας με αλατισμένη 
καραμέλα & βανίλια παγωτό
Salted caramel brownies with vanilla ice cream  €12

Γιαούρτι με φρούτα, ξηρούς καρπούς & μέλι 
Greek yoghurt with fruit, nuts & honey                             €12

Παγωτά  Mövenpick    
Mövenpick Ice creams €8

Φρούτα εποχής   
Seasonal fruit €10




