
 ALL DAY MENU  
 
 

The Consumer is not obliged to pay, if the notice of payment is not received (receipt-invoice). We operate under the 

legislation No. 4/28-11-2012 Μarket regulator : Mr. George Skliris 
 

 

Ορεκτικά 
Ποικιλία ελληνικών τυριών (Αρσενικό Νάξου, Κρασοτύρι Κώ, 
Σάν Μιχάλη Σύρου, Ανεβατό Γρεβενών, Μελίχλωρο Λήμνου, Πηχτόγαλο Χανίων) 18 € 
Ποικιλία εκλεκτών αλλαντικών (Ζαμπόν μοσχαρίσιο,Χοιρομέρι καπνιστό, 
Σαλάμι Λευκάδος, Απάκι κοτόπουλο, Λούτζα Μυκόνου, Μορταδέλα με φυστίκι)  14 € 
Snacks , Burger , Club Sandwich , Χειροποίητη Πίτσα Club Sandwich    10 € 
Χειροποίητη πίτσα  μαργαρίτα        7,5 € 
Χειροποίητη πίτσα special        11 € 
Burger με κιμά βοδινό σε ψωμάκι Country με τσένταρ, bacon, ροδέλα κρεμμύδι, 
μαρούλι και BBQ sauce, συνοδεύεται με πατάτες σπαστές με πάπρικα καπνιστή  9,5 € 
Burger με φιλέτο κοτόπουλου σε ψωμάκι Chilly με ροδέλα κρεμμύδι, 
μαρούλι και BBQ sauce, συνοδεύεται με πατάτες σπαστές με πάπρικα καπνιστή  8,5 € 
Burger vegan με vegan ψωμί, μανιτάρια portobello, τοματίνια, αβοκάντο με καπνιστό 
τυρί cheddar από ρεβίθια,  συνοδεύεται με πατάτες σπαστές με πάπρικα καπνιστή 8 € 
         

Σαλάτες 
Σαλάτα Καίσαρα         8,5 € 
Ελληνική σαλάτα          8 € 
Σαλάτα με τόνο, φαρφάλες, αυγό βραστό και καλαμπόκι    10 € 
Σαλάτα κινόα, φέτα, μπρόκολο, σπανάκι, κόλιανδρο, ρόδι, γλυκοπατάτα, αμύγδαλα 8 € 
Λόλο ρόσο με καπνιστό σολωμό,πράσινο μήλο, ραπανάκι, αγγούρι τουρσί, καρύδια 9 € 
         

Ζυμαρικά 
Gnocchi με σάλτσα τομάτας, mozzarella και φρέσκο βασιλικό    9,5 € 
Στριφτάρια με Γαρίδες, εστραγκόν, πορτοκάλι και κρέμα γάλακτος   11 € 
Σπαγγέτι με καπνιστό μπέικον, κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα    8,5 € 
Τορτελίνια γεμιστά με τυρί και σάλτσα μπολονέζ     8 € 
         

Τα πιάτα του Σεφ 
Κοτόπουλο στήθος με κουρκουμά, αρωματικό ρύζι basmati με γλυκάνισο και 
σάλτσα γιαουρτιού με κόλιανδρο       9,5 € 
Φαγκρί φιλέτο με αχνιστά χόρτα και λαδολέμονο     16 € 
Σουβλάκι από χοιρινό ψαρονέφρι μαριναρισμένο με μηλόξιδο και γλυκιά πάπρικα, 
με πιτούλες, πουρέ σελινόριζας και σάλτσα φουρνιστής τομάτας, πιτούλες, 
πουρέ σελινόριζας και σάλτσα τομάτας       11 € 
Κοτόπουλο ρολό με προσιούτο Ευρυτανίας, γραβιέρα Νάξου και 
σάλτσα από μανιτάρια με λάδι τρούφας πάνω σε πουρέ γλυκοπατάτας   10 € 
         

Γλυκά & Επιδόρπια 
Τσίζ κέικ με σιρόπι βύσσινο        5 € 
Τούρτα Εκμέκ          4 € 
Tούρτα Bueno          4 € 
Τούρτα Σοκολάτα-Φράουλα        4 € 
Σουφλέ σοκολάτας         5 € 
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Starters 
Selected Greek cheese platter        18 € 
Fine cold cuts platter         14 € 
         

Snacks , Burger , Club Sandwich , Homemade Pizza 
Club Sandwich           10 € 
Homemade pizza margarita        7.5 € 
Homemade pizza special        11 € 
Chef's burger with bacon, cheddar cheese, onion, tomato, lettuce and BBQ sauce 9,5 € 
Chicken burger with tomato, onion, lettuce and BBQ sauce    8,5 € 
Vegan burger with Portobello mushrooms,tomato,avocado,vegan cheese,red peppers 8 € 
         

Salads 
Ceasar's salad          8,5 € 
Greek salad          8 € 
Tuna with pasta,corn, boiled egg and lime      9,5 € 
Lolo rosso lettuce with smoked salmon, green apple, pickled cucumber, 
fresh onion,walnuts and citrus vinegraite      9 € 
Quinoa salad with feta cheese, broccoli, baby spinach, coriander, pomegranate, 
sweet potato, almonds and avocado       8 € 
         

Pasta 
Greek traditional pasta with shrimps, estragon, orange and crème fresh   11 € 
Spaghetti with smoked bacon and crème fresh      8,5 € 
Gnocchi with fresh tomato sauce, mozzarella and fresh basil    9,5 € 
Tortelini filled with cheese and Bolognaise sauce     8 € 
         

Chef's signature plates 
Chicken fillet  with turmeric, fragranced with anise basmati rice and 
yogurt-coriander sauce         9,5 € 
Pagrus filet with steamed green leaves        16 € 
Grilled pork fillet skewer marinated in apple vinegar and sweet paprika, served with 
pita breads, celery puree, and tomato sauce      11 € 
Chicken loaf with Greek prosciuto, gruyere cheese from Naxos with 
sweet potato puree and truffle oil sauce       10 € 
         

Desserts and sweet delights 
Cheese cake          5 € 
Cake "Ekmek"          4 € 
Cake Bueno          4 € 
Cake Chocolate-Strawberry        5 € 
Apple pie with caramel sauce        5 € 
Chocolate souffle         5 € 
 
Restaurant operating hours 12.00-23.30 Please inform your waiter if you have any kind of allergy. 
Responsible by the law George Skliris. We use sun oil for deep frying and extra virgin oil for our 
salads.  


