
ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με καπνιστό ζαμπόν, τυρί και πράσινη
σαλάτα / Omelet with smoked ham, cheese and
green salad  4,50€
Αυγά μάτια με μπέικον και φρυγανισμένο ψωμί τοστ/
Fried eggs with bacon and toast bread 5,50€
Αυγά scrabbled σε χωριάτικο ψωμί /
Scrabbled eggs on traditional bread 4,00€
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι / Cow yoghurt with honey 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι /
Cow yoghurt with muesli 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής /
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits 3,80€
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής /
Fresh seasonal fruits 4,00€

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Χειροποίητη τυρόπιτα με φέτα και τυρί εμενταλ /
Homemade pie with feta cheese and Emmental  2,80€
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου / Classic French croissant 1,80€
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας /
French chocolate croissant 2,80€
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) /
Homemade cake of the day (2 slices) 3,50€
Γαλλική μπαγκέτα με γαλοπούλα, τυρί, iceberg
και σως μαγιονέζα μουστάρδα / French baguette
with turkey, cheese, iceberg and mustard-mayonnaise 4,20€
Πολύσπορη μπαγκέτα ολικής με κολοκυθόπιτα,
σαλάτα και σως γιαούρτι με βασιλικό (v) / Whole
grain baguette with zucchini pie, salad and yoghurt
sauce with basil (v) 4,00€
Τοστ ζαμπόν-τυρί / Ham & cheese toast 1,90€
Τοστ γαλοπούλα -τυρί / Turkey & cheese toast 2,00€
Τοστ με τυρί / Cheese toast 1,60€
Μάφιν με βανίλια και καραμέλα / Vanilla and
caramel muffin 4,00€
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας /
Vanilla & chocolate chips cookie 2,00€
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας /
Chocolate & chocolate chips cookie 2,00€
_________________________________________________________________________________________________

Extra υλικά για τοστ: τομάτα 0,10€, ζαμπόν 0,30€,
τυρί 0,30€, γαλοπούλα 0,30€ / Extra ingredients: tomato 

0,10€, ham 0,30€, cheese 0,30€, turkey 0,30€
*Στα σάντουιτς χρησιμοποιείται κατεψυγμένο ψωμάκι

που ψήνεται στον φούρνο μας.
Sandwiches are made with frozen bread baked in our oven.

_________________________________________________________________________________________________

Παγωτό (1 μπάλα) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) /
Ice cream (1 scoop) (vanilla, strawberry, chocolate) 1,50€
Παγωτό (2 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) /
Ice cream (2 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate) 3,00€
Παγωτό (3 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) /
Ice cream (3 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate) 4,00€
Σουφλέ πορτοκάλι με παγωτό σοκολάτα /
Orange souffle with chocolate ice cream 7,00€
Ζεστή τάρτα με καραμελωμένα μήλα /
Hot apple pie 6,00€
Cheesecake με μαρμελάδα τριαντάφυλλο /
Cheesecake with rose marmalade 5,50€
Κρεμ μπρουλέ / Crème brulee 6,00€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΞΤΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ /
EXTRA OFFERED ITEMS AFTER
CUSTOMER’S DESIRE
Μέλι / Honey 0,80€
Μούσλι / Mueslie  0,80€
_________________________________________________________________________________________________

(v): vegetarian 
Για επιλογές vegetarian και vegan θα χαρούμε

να σας ενημερώσουμε.
For vegetarian and vegan options we will be glad to inform you.
_________________________________________________________________________________________________

Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αλλεργία σε κάποιο προϊόν ή 

ουσία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό του 

καταστήματος / In case you have an allergy to an ingredient or 

product please contact us for more information.

Στην παρασκευή των συνταγών χρησιμοποιείται αγνό παρθένο 

ελαιόλαδο / All dishes are prepared with virgin olive oil.

Για το τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο. Sunflower oil is used 

for frying.

Τα ψωμάκια για τα σάντουιτς. / The sandwich bread is frozen.

Όλες οι φιάλες είναι περιεκτικότητας 750ml εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά / All bottles’ content is 750ml unless  differently 

specified.

Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία για την διατύπωση 

οποιασδήποτε διαμαρτυρίας / Complaint forms are available on 

request.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις / 

The prices include all legal charges.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Καντόρου Μαρίνα

Person in charge of market inspection: Kantorou Marina

Φορέας Διαχείρισης: Καντόρου Μαρίνα και ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη με ρόκα, κοτόπουλο, flakes
παρμεζάνας, σταφίδες και βινεγκρέτ από μέλι /
Green salad with rocket, chicken, parmesan flakes,
raisins and honey vinaigrette  6,70€
Σαλάτα με τρίχρωμη βασιλική κινόα, ρόκα, φρέσκο 
κρεμμυδάκι, ραπανάκι, αβοκάντο, τοματίνια,
πολύχρωμες πιπεριές και βινεγκρέτ lime (v) / Mixed
royal kinoa, with rocket, fresh onion, radish, avocado,
cherry tomato, multicolored bell peppers, and
lime vinaigrette (v) 7,50€
Σαλάτα πράσινη με καπνιστό σολομό και φινόκιο
ψημένο, με σως πορτοκάλι,  κάρδαμο και κυβάκια
από ζελέ γκρέιπφρουτ  / Green salad with smoked
salmon, roasted fennel , orange sauce, cardamon and
grapefruit jelly cubes 8,00€
Σαλάτα ζυμαρικών με τόνο, μπαχαρικά, λάιμ και
σως μαγιονέζα-sweet chili / Cold pasta salad with
tuna, spices, lime and mayonnaise-sweet chili sauce 5,50€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS
Μαστέλο Χίου ψητό , πάνω σε σαλάτα ρόκα και
chutney τομάτα / Roasted mastello cheese from
Chios island on rocket salad with tomato chutney  7,50€
Ασπρομανίταρα σωτέ με πατατούλες, λιαστή
τομάτα και θυμάρι (v) / Sautéed white mushrooms
with potatoes, dried tomato and thyme (v) 6,50€
Μπρουσκέτα  καπνιστού σολομού με σαλάτα,
guacamole και ξύσμα λάιμ / Bruschetta with smoked
salmon, salad, guacamole and scratched lime 6,80€
Πατάτες country τηγανητές με ντιπ μπάρμπεκιου /
Country fried potatoes with barbeque dip  3,80€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Fusilli ναπολιταίν (v) / Fusilli napolitana (v) 5,50€
Pappardelle με μοσχαράκι κοκκινιστό και
ψιλοκομμένα λαχανικά / Pappardelle with tomato
sauce, beef and slightly chopped vegetables 9,50€
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα /
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese 8,00€

Rigatoni με κοτόπουλο και κρεμώδη σάλτσα με
μυρωδικά / Rigatoni with chicken and creamy
sauce with herbs 8,50€
Ριζότο με αποξηραμένα μανιτάρια porcini και λάδι
λευκής τρούφας / Risotto with dried porcini
mushrooms and white truffle oil 12,00€
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, iceberg, τομάτα, 
μαγιονέζα και αγγουράκι τουρσί χειροποίητο.
Συνοδεύεται με σαλάτα πράσινη ή πατάτες
τηγανητές (επιλογή πελάτη) / Beef burger with
cheddar cheese, iceberg, tomato, mayonnaise &
pickled cucumber. Choice between green salad
or French fries 13,50€
Μπουτάκια κοτόπουλου ψημένα στο φούρνο με
πατάτες country τηγανητές, σως φέτα και σως
μουστάρδα / Baked chicken legs with fried country
potatoes, feta cheese sauce and mustard sauce 9,50€
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας μαριναρισμένο,
συνοδεύεται από κρέμα πατάτας με φυστικοβούτυρο
και σαφράν, και μπρόκολο βουτύρου / Chicken filet
marinated and grilled, accompanied with saffron
potato cream, peanut butter and broccoli  11,00€ 
Σπαλομπριζόλα χοιρινή με σως μπάρμπεκιου.
Συνοδεύεται με σαλάτα πράσινη ή πατάτες
τηγανητές / Grilled pork steak with barbeque sauce.
Choice between green salad or French fries 13,50€
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος με σως από
ελαιόλαδο, λεμόνι και θυμάρι. Συνοδεύεται με
σαλάτα πράσινη ή πατάτες τηγανητές. Grilled veal
steak with olive oil and sauce lemon and thyme.
Choice between green salad or French fries 16,50€
Τσιπούρα φιλέτο σχάρας με ζεστή σαλάτα από
πατατούλες, καρότο, πιπεριά και μάραθο / Grilled
bream fillet with hot salad of baby potatoes, carrot,
pepper and fennel  13,50€
Φιλέτο σολομού με γλυκόξινη σάλτσα και σαλάτα
με φύκι wakame / Salmon filet with sweet - sour
sauce and wakame salad 15,50€
Μοσχαρίσια κεφτεδάκια στιφάδο με πατάτες baby /
Beef meatballs stifado with baby potatoes 12,50€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι /
Cow yoghurt with honey 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι /
Cow yoghurt with muesli 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με χειροποίητο γλυκό του 
κουταλιού / Cow yoghurt with homemade Greek
spoon sweet 4,20€
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής /
Fresh seasonal fruits 4,00€
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ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με καπνιστό ζαμπόν, τυρί και πράσινη
σαλάτα / Omelet with smoked ham, cheese and
green salad  4,50€
Αυγά μάτια με μπέικον και φρυγανισμένο ψωμί τοστ/
Fried eggs with bacon and toast bread 5,50€
Αυγά scrabbled σε χωριάτικο ψωμί /
Scrabbled eggs on traditional bread 4,00€
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι / Cow yoghurt with honey 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι /
Cow yoghurt with muesli 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής /
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits 3,80€
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής /
Fresh seasonal fruits 4,00€

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Χειροποίητη τυρόπιτα με φέτα και τυρί εμενταλ /
Homemade pie with feta cheese and Emmental  2,80€
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου / Classic French croissant 1,80€
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας /
French chocolate croissant 2,80€
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) /
Homemade cake of the day (2 slices) 3,50€
Γαλλική μπαγκέτα με γαλοπούλα, τυρί, iceberg
και σως μαγιονέζα μουστάρδα / French baguette
with turkey, cheese, iceberg and mustard-mayonnaise 4,20€
Πολύσπορη μπαγκέτα ολικής με κολοκυθόπιτα,
σαλάτα και σως γιαούρτι με βασιλικό (v) / Whole
grain baguette with zucchini pie, salad and yoghurt
sauce with basil (v) 4,00€
Τοστ ζαμπόν-τυρί / Ham & cheese toast 1,90€
Τοστ γαλοπούλα -τυρί / Turkey & cheese toast 2,00€
Τοστ με τυρί / Cheese toast 1,60€
Μάφιν με βανίλια και καραμέλα / Vanilla and
caramel muffin 4,00€
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας /
Vanilla & chocolate chips cookie 2,00€
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας /
Chocolate & chocolate chips cookie 2,00€
_________________________________________________________________________________________________

Extra υλικά για τοστ: τομάτα 0,10€, ζαμπόν 0,30€,
τυρί 0,30€, γαλοπούλα 0,30€ / Extra ingredients: tomato 

0,10€, ham 0,30€, cheese 0,30€, turkey 0,30€
*Στα σάντουιτς χρησιμοποιείται κατεψυγμένο ψωμάκι

που ψήνεται στον φούρνο μας.
Sandwiches are made with frozen bread baked in our oven.

_________________________________________________________________________________________________

Παγωτό (1 μπάλα) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) /
Ice cream (1 scoop) (vanilla, strawberry, chocolate) 1,50€
Παγωτό (2 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) /
Ice cream (2 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate) 3,00€
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Σουφλέ πορτοκάλι με παγωτό σοκολάτα /
Orange souffle with chocolate ice cream 7,00€
Ζεστή τάρτα με καραμελωμένα μήλα /
Hot apple pie 6,00€
Cheesecake με μαρμελάδα τριαντάφυλλο /
Cheesecake with rose marmalade 5,50€
Κρεμ μπρουλέ / Crème brulee 6,00€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΞΤΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ /
EXTRA OFFERED ITEMS AFTER
CUSTOMER’S DESIRE
Μέλι / Honey 0,80€
Μούσλι / Mueslie  0,80€
_________________________________________________________________________________________________
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Για επιλογές vegetarian και vegan θα χαρούμε

να σας ενημερώσουμε.
For vegetarian and vegan options we will be glad to inform you.
_________________________________________________________________________________________________

Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αλλεργία σε κάποιο προϊόν ή 

ουσία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό του 

καταστήματος / In case you have an allergy to an ingredient or 

product please contact us for more information.

Στην παρασκευή των συνταγών χρησιμοποιείται αγνό παρθένο 

ελαιόλαδο / All dishes are prepared with virgin olive oil.

Για το τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο. Sunflower oil is used 

for frying.

Τα ψωμάκια για τα σάντουιτς. / The sandwich bread is frozen.

Όλες οι φιάλες είναι περιεκτικότητας 750ml εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά / All bottles’ content is 750ml unless  differently 

specified.

Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία για την διατύπωση 

οποιασδήποτε διαμαρτυρίας / Complaint forms are available on 

request.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις / 

The prices include all legal charges.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Καντόρου Μαρίνα

Person in charge of market inspection: Kantorou Marina

Φορέας Διαχείρισης: Καντόρου Μαρίνα και ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη με ρόκα, κοτόπουλο, flakes
παρμεζάνας, σταφίδες και βινεγκρέτ από μέλι /
Green salad with rocket, chicken, parmesan flakes,
raisins and honey vinaigrette  6,70€
Σαλάτα με τρίχρωμη βασιλική κινόα, ρόκα, φρέσκο 
κρεμμυδάκι, ραπανάκι, αβοκάντο, τοματίνια,
πολύχρωμες πιπεριές και βινεγκρέτ lime (v) / Mixed
royal kinoa, with rocket, fresh onion, radish, avocado,
cherry tomato, multicolored bell peppers, and
lime vinaigrette (v) 7,50€
Σαλάτα πράσινη με καπνιστό σολομό και φινόκιο
ψημένο, με σως πορτοκάλι,  κάρδαμο και κυβάκια
από ζελέ γκρέιπφρουτ  / Green salad with smoked
salmon, roasted fennel , orange sauce, cardamon and
grapefruit jelly cubes 8,00€
Σαλάτα ζυμαρικών με τόνο, μπαχαρικά, λάιμ και
σως μαγιονέζα-sweet chili / Cold pasta salad with
tuna, spices, lime and mayonnaise-sweet chili sauce 5,50€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS
Μαστέλο Χίου ψητό , πάνω σε σαλάτα ρόκα και
chutney τομάτα / Roasted mastello cheese from
Chios island on rocket salad with tomato chutney  7,50€
Ασπρομανίταρα σωτέ με πατατούλες, λιαστή
τομάτα και θυμάρι (v) / Sautéed white mushrooms
with potatoes, dried tomato and thyme (v) 6,50€
Μπρουσκέτα  καπνιστού σολομού με σαλάτα,
guacamole και ξύσμα λάιμ / Bruschetta with smoked
salmon, salad, guacamole and scratched lime 6,80€
Πατάτες country τηγανητές με ντιπ μπάρμπεκιου /
Country fried potatoes with barbeque dip  3,80€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Fusilli ναπολιταίν (v) / Fusilli napolitana (v) 5,50€
Pappardelle με μοσχαράκι κοκκινιστό και
ψιλοκομμένα λαχανικά / Pappardelle with tomato
sauce, beef and slightly chopped vegetables 9,50€
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα /
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese 8,00€
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Rigatoni με κοτόπουλο και κρεμώδη σάλτσα με
μυρωδικά / Rigatoni with chicken and creamy
sauce with herbs 8,50€
Ριζότο με αποξηραμένα μανιτάρια porcini και λάδι
λευκής τρούφας / Risotto with dried porcini
mushrooms and white truffle oil 12,00€
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, iceberg, τομάτα, 
μαγιονέζα και αγγουράκι τουρσί χειροποίητο.
Συνοδεύεται με σαλάτα πράσινη ή πατάτες
τηγανητές (επιλογή πελάτη) / Beef burger with
cheddar cheese, iceberg, tomato, mayonnaise &
pickled cucumber. Choice between green salad
or French fries 13,50€
Μπουτάκια κοτόπουλου ψημένα στο φούρνο με
πατάτες country τηγανητές, σως φέτα και σως
μουστάρδα / Baked chicken legs with fried country
potatoes, feta cheese sauce and mustard sauce 9,50€
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας μαριναρισμένο,
συνοδεύεται από κρέμα πατάτας με φυστικοβούτυρο
και σαφράν, και μπρόκολο βουτύρου / Chicken filet
marinated and grilled, accompanied with saffron
potato cream, peanut butter and broccoli  11,00€ 
Σπαλομπριζόλα χοιρινή με σως μπάρμπεκιου.
Συνοδεύεται με σαλάτα πράσινη ή πατάτες
τηγανητές / Grilled pork steak with barbeque sauce.
Choice between green salad or French fries 13,50€
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος με σως από
ελαιόλαδο, λεμόνι και θυμάρι. Συνοδεύεται με
σαλάτα πράσινη ή πατάτες τηγανητές. Grilled veal
steak with olive oil and sauce lemon and thyme.
Choice between green salad or French fries 16,50€
Τσιπούρα φιλέτο σχάρας με ζεστή σαλάτα από
πατατούλες, καρότο, πιπεριά και μάραθο / Grilled
bream fillet with hot salad of baby potatoes, carrot,
pepper and fennel  13,50€
Φιλέτο σολομού με γλυκόξινη σάλτσα και σαλάτα
με φύκι wakame / Salmon filet with sweet - sour
sauce and wakame salad 15,50€
Μοσχαρίσια κεφτεδάκια στιφάδο με πατάτες baby /
Beef meatballs stifado with baby potatoes 12,50€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι /
Cow yoghurt with honey 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι /
Cow yoghurt with muesli 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με χειροποίητο γλυκό του 
κουταλιού / Cow yoghurt with homemade Greek
spoon sweet 4,20€
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής /
Fresh seasonal fruits 4,00€


