
CLASSIC AMERICAN BURGER
with bacon, gouda cheese, caramelized onion, mushroom, 

tomato, lettuce and homemade fries
17€

MOUSSAKA 
moussaka with grenadine of beef, eggplants and potatoes, 

glazed with cottage cheese and parmesan
19€

CHICKEN SOUVLAKI
marinated grilled chicken fillet with traditional garnish, 

homemade fries and mixed green salad
17€

GREEK CHICKEN OR PORK GYROS
served with pita bread & traditional garnish

17€

PASTA AGLIO E OLIO
Inspired by our Chef 

with fresh garlic, extra virgin oil and parmesan cheese
15€

CLUB SANDWICH
with ham or turkey, omelette, bacon, cheese, lettuce, 

tomato and homemade fries
11€

CAESAR SALAD
with baby lettuce, grilled chicken fillet, bacon, parmesan, 

Caesar’s authentic sauce and croutons
15€

GREEK SALAD
with tomatoes, cucumbers, onions, feta cheese, olives, 

green bell peppers, capers and dried oregano
13€

CIABATTA
beef filets on ciabatta bread, with lettuce, lightly grilled onions, 

red peppers, mushrooms and grilled haloumi cheese
Served with French fries and baby greens salad

17€

*Dessert: The day’s special 

All Day
MENU



ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ
με μπέικον, τυρί γκούντα, καραμελωμένο κρεμμύδι, μανιτάρια, 

ντομάτα, μαρούλι και σπιτικές τηγανητές πατάτες
17€

ΜΟΥΣΑΚΑΣ
ατομικός μουσακάς με γρεναδίνες από βοδινό κρέας, μελιτζάνα και πατάτες, 

γλασαρισμένος με τυρί κότατζ και παρμεζάνα
19€

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ
μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου στη σχάρα με παραδοσιακή γαρνιτούρα, 

σπιτικές τηγανητές πατάτες και ανάμεικτη πράσινη σαλάτα
17€

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Η ΧΟΙΡΙΝΟ
σερβίρεται με πίτα & παραδοσιακή γαρνιτούρα

17€

ΣΚΟΡΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ
Εμπνευσμένη από τον Σεφ μας

με φρέσκο σκόρδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και παρμεζάνα
15€

ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
με ζαμπόν ή γαλοπούλα, ομελέτα, μπέικον, τυρί, μαρούλι, 

ντομάτα και σπιτικές τηγανητές πατάτες 
11€

ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ
με τρυφερό μαρούλι, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, μπέικον, παρμεζάνα, 

αυθεντική σάλτσα του Καίσαρα και κρουτόν
15€

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, τυρί, φέτα, ελιές, πιπεριά, 

κάπαρη και αποξηραμένη ρίγανη
13€

ΤΣΙΑΜΠΑΤΑ
μοσχαρίσια φιλετάκια σε ψωμί τσαμπιάτα, με μαρούλι, 

ελαφρώς ψημένα κρεμμύδια, κόκκινες πιπεριές, μανιτάρια και ψητό χαλούμι.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και πράσινη σαλάτα

17€

*Επιδόρπιο: Σπεσιαλιτέ ημέρας

All Day
MENU


