
Ορεκτικά - Appetizers 
• Αρακάς με καρότα, πατάτες και φρέσκο κρεμμυδάκι

Peas with carrot, potatoe and fresh green onion 

• Τορτελίνια με σάλτσα στο φούρνο
Tortelini pasta with sauce in the oven 

• Κολοκυθάκια γεμιστά με σάλτσα αυγολέμονο
Zucchini stuffed with egg-lemon sauce 

• Πουρέ πατάτας και καρότου
Massed potatoes with carrort

• Ντολμαδάκια και γιαούρτι
Vine leafs stuffed with rice served with yoghurt 

• Ντοματόσουπα ζυμαρικών με λαχανικά
Tomato soup with pasta and vegetables 

Σαλάτες - Salads 
• Σαλάτα πράσινη (λόλα-ρόκα-σύκο)

Green salad with rocket, lola and fig 

• Σαλάτα με καρότο-λάχανο-μαρούλι και ξυνόμηλο
Salad with carrot,cabbage, lettuce and green apple 

• Πατατοσαλάτα με κρεμμύδι, κάπαρη και μαγιονέζα
Potatoe salad with onion, capper and mayionaise 

• Σαλάτα με βραστά λαχανικά
Salad with steamed vegetables

• Σαλάτα Ελληνική (χωριάτικη)
Greek salad 

Κυρίως Πιάτα - Main Dishes 
• Μοσχαράκι με μπύρα, μανιτάρια και πατάτες

Beef stew with mushrooms, potatoes and beer sauce 

• Κοτόπουλο με λάχανο τουρσί
Chicken with pickled cabbage

• Ψάρι πλακί στο φούρνο

Επιδόρπιο - Dessert 
• Ποικιλία παραδοσιακών γλυκών

Variety with traditional sweets 

• Φρούτα
Fruits 



Ορεκτικά - Appetizers 
• Φασολάκια λαδερά με πατάτες, καρότα και κόκκινη σάλτσα

Green beans with potatoe, carrot kai tomato sauce 

• Πατάτες φούρνου με δενδρολίβανο και μπέικον
Potatoes in the oven with rosemary and bacon 

• Ζυμαρικά βίδες με μανιτάρια και κρέμα γάλακτος
Pasta with mushrooms and cream 

• Ρυζότο με κρεμμύδια, λάχανο και πιπεριές
Risotto with onion, cabbage and peppers 

• Μπιγκός με λαχανικά και λουκάνικο
Bigos with vegetables and sausage 

• Κοτόσουπα με λαχανικά και κίτρινη κολοκύθα
Chicken soup with vegetables and pumpkin 

Σαλάτες - Salads  
• Πράσινη σαλάτα με ξυνόμηλο

Green salad with apple 

• Πικάντικη σαλάτα με κουνουπίδι, παντζάρι και πιπερίτσα
Spicy salad with cauliflower, beetroot and peppers 

• Σαλάτα με κολοκυθάκια, αγγουράκια και καρότο
Salad with zucchini, cucumber and carrot 

• Φάκες σαλάτα με κινόα και τόνο
Lenses salad with kinoa and tuna

• Σαλάτα Ελληνική (χωριάτικη)
Greek salad 

Κυρίως Πιάτα - Main Dishes 
• Χοιρινό με πλιγούρι και λαχανικά

Pork with groats and vegetables 

• Φτερούγες και μπουτάκια κοτόπουλου με λάχανο
Chicken wings & legs with cabbage 

• Κριθαρώτο με καλαμαράκια
 Orzo pasta with calamari 

Επιδόρπιο - Dessert 
• Ποικιλία παραδοσιακών γλυκών

Variety of traditional sweets 

• Φρούτα
Fruits 




