
Σαλάτες...
Σαλάτα ελληνική κλασσική  8,70€ 

Σαλάτα ντάκος, τριμμένη ντομάτα,  7,40€
κάπαρη, φέτα

Χόρτα εποχής με λαδολέμονο 7,20€ 

Σαλάτα Καστελόριζο, πανδαισία  8,20€
λαχανικών, τουρσί, παλαιωμένο ξύδι

Σαλάτα πολίτικη, λάχανο, καρότο,  8,50€
σέλερυ, πιπεριές κόκκινες, ξύδι

Σαλάτα ανάμεικτη, αμύγδαλα,  9,50€
κρεμμύδι, νούμπουλο, βινεγκρέτ 
κουμκουάτ  

Σαλάτα ταμπουλέ με κουσκουσάκι, 8,50€
δυόσμο, ντομάτα, μαϊντανό, κρεμμυδάκι,
κρέμα κατσικίσιου τυριού, σουμάκ  

Ρυζοσαλάτα, ρεβύθια, κολοκυθόσπορο,  8,50€
ψητή κολοκύθα, βινεγκρέτ πορτοκάλι

Παντζαροσαλάτα, κουκουνάρι, ρόκα,  8,00€
πορτοκάλι, ξυδόλαδο αρωματισμένο
με κρίταμο 

 Για το ψωµί...
Τριλογία Mezze 7,00€
Τυροκαυτερή, παντζαροσαλάτα, 
μελιτζανοσαλάτα 

Τζατζίκι κλασσικό 4,50€ 

Λευκή ταραμοσαλάτα, λεμόνι,  4,50€ 
πούδρα αυγοτάραχο 

Φάβα, σαλάμι Λευκάδος,  5,50€
κρεμμυδάκι, καπαρόφυλλα 

Τυροκαυτερή με δυο λογιών  4,50€
τυριά, τσίλι, λιαστή ντομάτα     

Σεβιτσερία... 
Greek style ceviche, τσιπούρα, κρεμμύδι,  8,20€ 
τσίλι, βασιλικός, gazpacho πιπεριάς φλωρίνης

Γαύρος μαρινάτος, λάδι μαστίχας,  6,50€
σκόρδο, μαϊντανός 

Μαρινάτο φαγκρί, πιπεριές σπέτζες,  9,50€
μαγιονέζα μαϊντανό

Χτένια ceviche, σόγια, αγγούρι,  14,20€
λάδι τρούφας, σουσάμι, τσίλι

Κλασσικά και όµορφα...
Κλασσικός μουσακάς, μελιτζάνα,  9,00€
πατάτα, κολοκύθι, κιμάς, μπεσαμέλ 

Ρεβυθοκεφτέδες με κόκκινη πιπεριά 6,50€
καπνιστό γιαούρτι και τσίλι

Πιπεριές ψητές γεμιστές με κοπανιστή    9,50€
Μυκόνου, πούδρα ελιάς και δυόσμο 

Σαρδέλα σε κρούστα ψωμιού με 8,20€ 
μυρωδικά, ξύσμα λεμόνι, μαγιονέζα 
αυγοτάραχο

Menu

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες  4,90€      

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με   7,40€
τριμμένα τυριά και λάδι τρούφας

Αυγά μάτια πανω σε τραγανή φωλιά 10,50€
πατάτας, πιπεριές ψητές, πούδρα σουτζούκι 

Κεφτεδάκια, μους φέτας, στικς πατάτας 8,90€

Στριφτοτυρόπιτα  με μέλι και σουσάμι 8,40€

Τηγανιά μανιταριών με πέστο βασιλικού,   9,50€
γραβιέρα Κρήτης και λάδι τρούφας

Ντολμαδάκια με γιαούρτι, 5,90€
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, άνιθος

Στικς κολοκυθιού με τριμμένη γραβιέρα 6,70€

Γαριδάκι τύπου Σύμης 13,30€

Καλαμαράκι τηγανιτό  10,30€

Φρέσκο ψιλό ψαράκι εποχής  8,70€



Menu

 Από το µπακίρι...
Τηγανιά χοιρινή κρασάτη, 10,50€ 
πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο, λεμόνι 

Τηγανιά κοτόπουλο ριγανάτη, πιπεριές,  9,80€
μπύρα, φέτα, μουστάρδα, σκόρδο 

Μύδια αχνιστά, μουστάρδα,  8,80€
μυρωδικά, κρασί

Γαρίδες σαγανάκι 12,50€ 

Μπακαλιάρος σε κουρκούτι μπύρας 10,60€
και σκορδαλιά

Τηγανιτοί γίγαντες, σάλτσα σπετζοφάι,  7,00€
πούδρα λουκάνικου

Θράψαλο χιουνκιάρ, πουρές καπνιστής   11,20€
μελιτζάνας, γραβιέρα, μαϊντανός, 
λάδι τρούφας

Καραβίδες αχνιστές με λεμόνι  18,50€

Σπαγγέτι θαλασσινών, γαρίδες, μύδια,  16,00€
φιλέτο ψαριού ημέρας, πιπεριές, 
φρέσκια ντομάτα, σκορδο

Γιουβετσάκι με γαρίδες και βασιλικό  12,00€

Χυλοπίτες ντομάτας με μοσχαράκι  14,80€
κοκκινιστό, σπετζερικό, πεκορίνο, 
λάδι τρούφας

Σούπα ημέρας   7,00€
(ρωτήστε μας για την επιλογή ημέρας)

Σούβλες ΜΕΖΖΕ...
Σούβλα κοτόπουλο 21,80€

Σούβλα μοσχάρι γάλακτος  27,90€

Σούβλα σολομού     27,30€

Σούβλα θαλασσινών 29,80€
(φρέσκος τόνος, γαρίδες, καλαμάρι, χταπόδι)

Συνοδέψτε µε...
Πατάτες τηγανιτές ριγανάτες
Αρωματικό ρύζι
Λαχανικά σχάρας

Ψωμάκια με αλοιφή & κρητικές ελιές  1,50€

Από τα κάρβουνα...  
Λουκάνικο πράσου χοιρινό, 8,00€
curry ketchup

Χταπόδι σχάρας με λαδόξυδο   12,00€

Σαρδέλα σχάρας 8,20€

Γαρίδες σχάρας λαδολέμονο 16,50€

Μπιφτέκι πρόβειο, πίτα, ντομάτα,  9,80€
κρεμμύδι, γιαούρτι

Μπιφτεκάκια κοτόπουλο, πιτάκι ολικής,  10,60€
ελαφριά μαγιονέζα λεμονιού

Μπριζόλα τόνου με κους κους, 14,20€
fennel mayo

Γύρος τόνου, πάπρικα ,κρεμμύδι,  12,30€
ντομάτα, πιτάκια, mustard mayo

Καλαμάρι σχάρας, φάβα, λαδολέμονο 12,00€

Χοιρινή tomahawk με τρεις σάλτσες 23,20€

Καβούρι παϊδάκι, λαδολέμονο  10,80€
lemongrass, θυμάρι

Τσιπούρα σχάρας (ολόκληρη) 15,50€
με χόρτα εποχής

Φαγκρί φιλέτο με χόρτα εποχής 15,00€

Μπαρμπούνια ψητά ή τηγανιτά 15,50€

Ψάρι κατά παραγγελία  65,00€/κιλό

Γλυκά…
Ρωτήστε μας για τις επιλογές ημέρας... 7,50€

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. 
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Δημ. Φόρο, service 
& ΦΠΑ. Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει 
έντυπα-δελτία παραπόνων κοντά στην είσοδο.

Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο & στις σαλάτες 
μας χρησιμοποιούμε extra παρθένο 
ελαιόλαδο Σητείας. * Κατεψυγμένο. 
Παρακαλώ ενημερώστε μας 
για τυχόν αλλεργίες.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: 
Κ. Παπαθεοδώρου.

Executive chef : 
Βασίλης Καφαλούκος


