
original delicious
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ΤΟΣΤ
TOAST
Ζαμπόν - Τυρί
Ham - Cheese

Γαλοπούλα - Τυρί
Turkey - Cheese

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
STARTERS

Ντάκος

Dakos
(παξιμάδι, ξινομυζήθρα, ντομάτα, λάδι, ρίγανη)

(Barley rusk, sour cheese cream, tomato, oil, oregano)

Απάκι
Cretan Apaki

Χούμους με chips τορτίγιας 
Hummus with tortilla chips
(Homemade chickpeas puree with tortilla chips)

Τζατζίκι
(αγγούρι, γιαούρτι σκόρδο)
Tzatziki
(cucumber, yogurt, garlic)

Φάβα
Fava (Homemade yellow split peas puree)

Χαλούμι
"Haloumi" Cypriot cheese 

Καπρέζε

Caprese
(μοτσαρέλα, ντομάτα, βασιλικός)

(mozzarella, tomato, basil)

Βραχάκια

Vrachakia
(πατάτα με κρέμα τυριών & παστουρμά)

(potato with cream cheese & pastourma)

Σαγανάκι Τυρί
Saganaki Cheese

Γαρίδες Τεμπούρα

Tempura Shrimps
(με σως thousand island)

(with thousand island dressing)

Ποικιλία τυριών
Variety of cheeses

Ποικιλία αλλαντικών 
Variety of cold cuts



Χωριάτικη

Greek Salad

(ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, κρεμμύδι,
φέτα, μπουκίτσες παξιμαδιού, ρίγανη) 

(tomato, cucumber, pepper, olives, onion,
"feta" greek cheese, small bread rusks,
oregano)

ΣΑΛΑΤΕΣ
SALADS

Καίσαρα με Κοτόπουλο

Caesar salad with Chicken

(κοτόπουλο, μαρούλι, κρουτόν, σως
αντζούγιας, καλαμπόκι, παρμεζάνα σε φλούδες,
ντοματίνια)

(chicken, lettuce, croutons, anchovy sause,
corn, parmesan flakes, cherry tomatoes)

Mix πράσινη σαλάτα με γαρίδες ή σολομό 

Mixed green salad with shrimps or salmon

(γαρίδες ή σολομός, ρόκα, λόλα σπανάκι,
μουστάρδα, dressing πορτοκαλιού)

(shrimps or salmon, green rocket, Lola, spinach,
mustard, orange dressing)

Σαλάτα "Porta"
(ρόκα, κόκκινη & πράσινη όλα, κόκκινο λάχανο,
σπανάκι, ντοματίνια, ξερά σύκα, καρύδια,
προσούτο, φλοίδες παρμεζάνας,βαλσάμικο
σύκο dressing) 

Mixed green salad with shrimps or salmon
(green rocket, red & green Lola, red cabbage,
spinach, cherry tomatoes, dried figs, walnuts,
prosciutto, parmesan flakes, balsamic fig
dressing)
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ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
SNACK

Τορτίγια Καπνιστού Σολομού

Tortilla with smoked salmon
(καπνιστός σολομός, τυρί κρέμα, αγγούρι, μαρούλι, ντομάτα)

(smoked salmon, cream cheese, cucumber, lettuce, tomato)

Club Sandwich Κλασσικό 

Club Sandwich Classic 
(ζαμπόν ή μπέικον, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα)

(ham or bacon, cheese, tomato, lettuce, mayonnaise)

Club Sandwich Κοτόπουλο

Club Sandwich with Chicken
(τυρί, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον, αυγό, πάστα κοτόπουλο)

(cheese, tomato, lettuce, bacon, egg, chicken paste)

Burger Μοσχαρίσιο

Beef Burger

(κέτσαπ, τυρί Cheddar, μπέικον, αυγό, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρούλι, 
ντομάτα, onion rings) 

(ketchup, Cheddar cheese, bacon, egg, caramelised onions, lettuce, tomato,
onion rings)

Burger Λαχανικών 

Beef Burger
(μπιφτέκι λαχανικών, μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ)

(vegetable burger, lettuce, tomato, ketchup)

Κοτομπουκιές
Chicken Nuggets

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
PASTA

Καρμπονάρα
Carbonara

Κριθαρότο Λαχανικών
Veggie "Kritharoto" (orzo with vegetables)

Γαριδομακαρονάδα
Shrimp Pasta



ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
SEAFOOD

Καλαμάρι Σχάρας
Grilled Calamari

Χταπόδι Ψητό με φάβα 
Octopus with "fava split" beans

Λαβράκι Φιλέτο
Sea Bass Fillet

Τσιπούρα Φιλέτο
Sea Bream Fillet

Σολομός
Salmon

Γαρίδες Σχάρας
Grilled Shrimps

ΚΡΕΑΤΙΚΑ
MEAT

Σουβλάκι Χοιρινό
Pork Souvlaki

Σουβλάκι Κοτόπουλο
Chicken Souvlaki

Σταβλίσια Χοιρινή Μπριζόλα
"Stavlisia" Pork Steak

Φιλέτο Κοτόπουλο
Chicken Fillet

Μπιφτέκι Γεμιστό (ντομάτα, φέτα)
Stuffed Burger (tomato, "feta"Greek cheese)

Μοσχαρίσια Μπριζόλα Γάλακτος
Beef Steak

Παϊδάκια
Lamp Chops *Όλα τα πιάτα μας γαρνίρονται με πατάτες

φούρνου ή ψητά λαχανικά 

*All our dishes are garnished with: baked potatoes
or grilled vegetables
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ΚΡΕΠΕΣ - ΒΑΦΛΕΣ
CREPE - WAFFLE

Κρέπα γλυκιά (επιλογής σας)
Sweet crepe (of your choice)

Κρέπα αλμυρή (επιλογή σας)
Savory crepe (of your choice)

Βάφλα Σοκολάτα (επιλογής σας)
Waffle with chocolate (of your choice)

Βάφλα Παγωτό
Waffle with ice cream (of your choice)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ (ΣΠΙΤΙΚΑ)
DESSERTS (HOMEMADE)

Σοκολατόπιτα
Chocolate pie

Σοκολατόπιτα με Παγωτό
Chocolate pie with ice cream

Μπακλαβάς
Baklava

Φρουτοσαλάτα
Fruit Salad

ΠΑΓΩΤΟ
ICE CREAM

Βανίλια / Vanilla

Σοκολάτα / Chocolate 

Στρατσιατέλα / Stracciatella 

Φράουλα / Strawberry


