




ΟΡΕΚΤΙΚΑ | STARTERS | VORSPEISEN 

 

Σούπα τραχανά με ανθότυρo
Soup with trahana with anthotyro cheese

Trahana-Suppe mit Anthotyro-Käse

6,00€

 Κερκυραϊκό κολομπιμπιρι
Corfu kolompimpiri

Kolopimpiri-Vorspeise aus Korfu

6,80€

 Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με φέτα, ελιές και παρθένο ελαιόλαδο
Traditional Greek salad with feta cheese, olives and virgin olive oil 

Traditioneller griechischer Bauernsalat mit Fetakäse, Oliven und extra nativem Olivenöl

7,00€

Ελληνική  “σαλάτα του Καίσαρα”, με μαρούλι, ντοματίνια, κοτόπουλο, γραβιέρα 
Κρήτης, chips πίτας και  σάλτσα γιαουρτιού

Greek “Ceasar salad” with lettuce, cherry tomatoes, chicken, Cretan gruyere,
pita bread chips and yoghurt sauce

Griechischer „Caesar-Salat“ mit Blattsalat, Kirschtomaten, Hähnchen, Graviera-Käse 
aus Kreta, Pita-Chips und Joghurtsauce

7,00€

 Ψητή φέτα με πιπεριές, ντομάτα, ελαιόλαδο και ρίγανη
Grilled feta cheese with peppers, tomato, olive oil and oregano 
Gegrillter Feta-Käse mit Paprika, Tomate, Olivenöl und Origano

6,50€



Γαύρος μαρινάτος με φρέσκα μυρωδικά σερβιρισμένος σε καθαρή τομάτα
Marinated anchovies with fresh herbs served on tomato peeled
 Marinierte Sardelle mit frischen Kräutern, serviert auf Tomate
Marinerade ansjovis med färska örter serveras i färsk tomat

6,00€

Σπιτική πίτα με σπανάκι και τραχανά με φρέσκα μυρωδικά
Homemade pie with spinach and trahana with fresh herbs

Hausgemachte Pita mit Spinat und Trahana mit frischen Kräutern

6,50€

Γαρίδες σαγανάκι με ούζο και φέτα στο πήλινο
Shrimps saganaki with ouzo and feta cheese in the oven 

Garnelenauflauf mit Ouzo und  Fetakäse im Tontopf

7,50€

Ψητό καλαμάρι με μυρωδικά σε φάβα Σαντορίνης και κρεμμυδάκι κονφί
Grilled squid with herbs in fava peas puree from Santorini island and confit scallions
Gegrillter Tintenfisch mit Kräutern auf Kichererbsenmus auf Santorini Art und Zwiebeln

7,50€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | MAIN COURSES | HAUPTGERICHTE

Χοιρινό σουβλάκι, πάνω σε πίτα,
με ντομάτα, πατάτες και τζατζίκι

Pork souvlaki on pita bread,
with tomato, French fries and tzatziki

Schweinespieß auf Pita
mit Tomate, Pommes und Tzatziki

10,00€

Μοσχάρι πολίτικο μαγειρεμένο αργά
με πουρέ καπνιστής μελιτζάνας και γιαούρτι

Veal with tomato sauce slowly cooked
with smoked eggplant puree and yoghurt 
Rindfleisch langsam zubereitet mit Püree
aus geräucherten Auberginen und Joghurt

12,50€

Φιλέτο κοτόπουλο με πετιμέζι και σουσάμι σερβιρισμένο
με πουρέ πατάτας και καρδιές τομάτας

Chicken fillet with molasses and sesame served with potato puree and tomato
Hähnchenfilet mit Traubenmost und Sesam, serviert

mit Kartoffelpüree und Tomatenherzen

12,00€

Σπάλα αρνί μαγειρεμένο στους 64° σε σάλτσα κρασιού, κρέμα αγκινάρας πολίτα,                              
κρεμμύδι πέρλα και τσιπς πατάτας 

Lamb rump cooked in 64o in wine sauce, artichoke a la polita cream,
whole onions and potato chips

Lammschulter zubereitet bei 64° in Weinsauce mit Artischockencreme,
Zwiebelperlen und Kartoffelchips

15,00€



Σουτζουκάκια από μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, σερβιρισμένα με πίτα, σάλτσα 
γιαουρτιού και σάλτσα ντομάτας με μπαχαρικά 

Spicy meatballs from veal and pork minced meat, served with pita bread, yoghurt 
sauce and tomato sauce with spices

Hackwürstchen aus Rindfleisch und Schweinefleisch, serviert mit Pita, Joghurtsauce 
und gewürzter Tomatensauce

12,50€

Παραδοσιακός μουσακάς
με μελιτζάνα, κολοκύθι και πατάτες

Traditional moussaka
with eggplant, zucchini and potatoes

Traditioneller Moussaka
mit Auberginen, Zucchini und Kartoffeln

13,50€

Λιγκουίνι με θαλασσινά
σε πέστο τομάτας βασιλικού

Linguini with seafood
in tomato and basil pesto

Linguine mit Meeresfrüchten
und Tomaten-Basilikum-Pesto

12,50€



Φιλέτο από ψάρι ημέρας σε κρούστα μυρωδικών
με σαλάτα από παντζάρι και κρέμα σκόρδου

Fish of the day fillet in herb crust
with beetroot and garlic cream salad 
Tages-Fischfilet mit Gewürzkruste,

Rot-Beete-Salat und Knoblauchcreme

14,50€

Μουσακάς Λαχανικών 
Στρώσεις από μελιτζάνα, πατάτα και κολοκύθι, στο φούρνο, με ντομάτα και φέτα

Vegetable Moussaka
Layers of eggplant, potato and zucchini in the oven with tomato and feta cheese 

Gemüse-Moussaka
                Schichten aus Auberginen, Kartoffeln, Zucchini,  im Backofen zubereitet 

mit Tomaten und Fetakäse

11,80€



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS | NACHSPEISEN

 Παραδοσιακή πορτοκαλοπιτα

σε ελαφρύ σιρόπι εσπεριδοειδών με παγωτό

Orange cake

with light citrus syrup with ice-cream 

Traditioneller Orangenkuchen

mit leichtem Zitrussirup und Speiseeis

7,50€

Ποικιλία ελληνικών γλυκών

με παγωτό βανίλια

Variety of Greek desserts

with vanilla ice cream

Auswahl aus griechischen Süßspeisen

mit Vanilleeis

6,50€

“Μωσαϊκό” Τριμμένο μπισκότο

μέσα σε πικρή μαύρη σοκολάτα 

Log with crumbled-up cookies

in bitter black chocolate 

 „Mosaik-Kuchen“ aus zerbröselten Keksen

in Bitterschokolade

8,50€



Μους γιαούρτι με ψητό ανανά

Yoghurt mousse with grilled pineapple

 Joghurtmousse mit gegrillter Ananas 

5,00€

Ποικιλία φρούτων εποχής

Variety of seasonal fruits

 Saison-Obstplatte 

5,50€

Ποικιλία παγωτών

Ice cream variety

 verschiedene Eissorten

5,50€



*Please inform your waiter if you have any dietary requirements or allergies
*All prices include services, all taxes & VAT

*Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt - Invoice)
*Person in charge in case of market inspection:  Andriotis Paulos
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