
Snacks .  Salads .  Desserts

Concept Geogastronomy, George Palisidis

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Γκέκας
Το τυρί που χρησιμοποιούμε είναι φέτα ΠΟΠ.
Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε extra παρθένο 
ελαιόλαδο.
Πατάτες, onion rings, πίτες είναι προψημένα 
και βαθειάς ψύξεως.
Κροκέτες και burgers είναι βαθείας ψύξεως.
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε 
άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες 
επιβαρύνσεις.
Για ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν 
αλλεργίες ή δυσανεξίες παρακαλώ να 
απευθυνθείτε στον σερβιτόρο. Η σχετική 
λίστα με τις 14 ουσίες και προϊόντα είναι 
άμεσα διαθέσιμη για εσάς, σύμφωνα με τον 
νόμο 1169/2011 κανονισμό Ε.Ε.

Liable to Market Police: Nikolaos Gkekas
Prices include all the legal charges.
For substances or products that cause 
allergies or intolerances, please contact the 
waitress or waiter. The relative list of 14 
substances and products is immediately 
available to you, according to law 1169/2011 
EU Regulation
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Coffees .  Beverages .  Drinks
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Γκέκας
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε 
άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες 
επιβαρύνσεις.
Liable to Market Police: Nikolaos Gkekas
Prices include all the legal charges.
Alcohol is not permitted for people under 
the age of 18 without the written consent of 
their guardians.
Prices include all legal charges.
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Ροφήματα/Ποτά Beverages/Drinks

Ελληνικός
Ελληνικός διπλός

Νες καφέ
Φραπέ

Εσπρέσσο μονό
Εσπρέσσο διπλό

Εσπρέσσο Φρέντο
Εσπρέσσο Φρέντο διπλό

Καπουτσίνο Φρέντο
Καπουτσίνο Φρέντο Διπλό

Καφές φίλτρου
Σοκολάτα κρύα / Ζεστή

Τσάι
Τσάι κρύο

Coca Cola / Zero
Πορτοκαλάδα

Λεμονάδα
Sprite

RTD'S Redbull etc. 
Χυμοί

Φυσικός χυμός πορτοκάλι
Μεταλλικό νερό

Heineken  0.33L
Amstel    0.33L
Mythos    0.33L

Vergina
Sol

Ούζο | Τσίπουρο ποτήρι

Ποτά απλά
Ποτά special
Φιάλη απλή

Φιάλη special
Φιάλη Κρασί 

Shaker μικρό/small
Shaker μεγάλο/large

Σφηνάκι Shot

Cocktails

Caipirinha
Cuba Libre

Tequila Sunrise
Mojito

Long Island
Sex on the Beach

Black Russian
Margarita

Strawberry Daquiri
Cosmopolitan

Other Cocktails on request

Greek coffee
Double Greek coffee

Instant coffee
 Frappe Coffee

Espresso stretto/lungo
Espresso Doppio
Espresso Freddo

Espresso Freddo Doppio
Cappuccino Freddo

Cappuccino Freddo Doppio
Filter coffee

 Chocolate cold/hot
Tea

Ice Tea

Coca Cola / Zero
Fanta

Lemonade
Sprite

RTD'S Redbull etc.
Ready Juices

Fresh Orange Juice
Mineral Water

Heineken  0.33L
Amstel    0.33L
Mythos    0.33L

Vergina
Sol

Ouzo | Tsipouro glass

 

Plain drinks
Special drinks
 Plain bottle

Special bottle
Wine bottle
Shaker small
Shaker /large

Shot

Cocktails

Caipirinha
Cuba Libre

Tequila Sunrise
Mojito

Long Island
Sex on the Beach

Black Russian
Margarita

Strawberry Daquiri
Cosmopolitan

Other Cocktails on request



Κλαμπ σάντουιτς Core
Ψωμάκι φρυγανισμένο λευκό και σίκαλης, 

μαγιονέζα, μαρούλι, τομάτα, μπέηκον, παρμεζάνα, 
ζουμερό ψητό κοτόπουλο. Γαρνιτούρα: 

Πατάτες τηγανιτές, σος μαγιονέζα και κέτσαπ

Κλαμπ σάντουιτς κλασσικό
Ψωμάκι φρυγανισμένο λευκό, 

μαγιονέζα, μαρούλι, τομάτα, μπέηκον, 
ζαμπόν, κίτρινο τυρί. Γαρνιτούρα: Πατάτες τηγανιτές, 

σος μαγιονέζα και κέτσαπ

Μπαγκέτα Προσούτο
Μπαγκέτα λευκή, κρέμα τυριού, τομάτα, 
προσούτο, ρόκα με λευκό βαλσάμικο, 

φλοίδες γραβιέρας, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Παραδοσιακό τοστ
Ψωμάκι, ζαμπόν ή γαλοπούλα, διπλό μαλακό τυρί

Hot dog
Μακρόστενο ψωμάκι, κέτσαπ, μουστάρδα, ρίγανη

Πιατέλα τυριών αλλαντικών
3 ελληνικά τυριά, 3 αλλαντικά, μαρμελάδα, 

φρούτα, τορτίγια

Φέτα μέλι
Τυρί φέτα, φύλλο κρούστας, μέλι τοπικό

Τηγανιτές πατάτες κατεψυγμένες

Πατάτες Trump
φέτα τριμμένη, μπέηκον ψημένο, 2 αυγά μάτια

Σήζαρ κοτόπουλου / γαρίδα
Μαρούλι, άησμπεργκ, κοτόπουλο λωρίδες, 

καλαμπόκι, ψητό μπέηκον, φλοίδες γραβιέρα, 
κρουτόνς, αυθεντική σήζαρ σος 

(με αντζούγια και λίγο σκόρδο) ή λαδολέμονο

Τομάτα γιαούρτι 
Τομάτα μαριναρισμένη στο χοντρό αλάτι, 

γιαούρτι στραγγιστό με δυόσμο, 
φρέσκο κρεμμυδάκι, αγουρέλαιο, ελιές

Σαλάτα προσούτο
Άησμπεργκ, ρόκα, προσούτο, ανανά, κάσιους, 

καπνιστό τυρί, σύκο, φράουλα, ντρέσινγκ μελιού

Χωριάτικη 
Τομάτα, αγγούρι, ελιές, φέτα, κρεμμύδι, πιπεριές, ρίγανη, 

ελαιόλαδο, ξύδι, κάπαρη

Φέτας
Μαρούλι σγουρό, μεσκλάν (πράσινα φυλλώδη λαχανικά), 
κρουτόνς, τομάτα, ρίγανη, φέτα, κρεμμύδι, σος γιαούρτι

Σαλάτα Core
Άησμπεργκ, τοματίνια, τορτίγια με κοτόπουλο και σος 

γιαούρτι, λιαστή τομάτα, γραβιέρα, 
σταφίδες μαύρες, ρόκα, σος

μουστάρδα μέλι

Club sandwich Core
Toasted bread white and rye, mayonnaise, 
lettuce, tomato, bacon, parmesan cheese, 

juicy grilled chicken. Garnish: Fried potatoes, 
dip of mayonnaise and ketchup

Club sandwich classic
Toasted bread, mayonnaise, lettuce, tomato, 

bacon, ham, yellow cheese. 
Garnish: Fried potatoes, 

dip of mayonnaise and ketchup

Baguette Prosciutto
White baguette, cheese cream, tomato, 

prosciutto, white balsamic, graviera cheese 
(sheep Greek cheese), freshly ground pepper

Τraditional toast 
Toast bread, ham or turkey, double soft cheese

Hot dog
Baguette, ketchup, mustard, oregano

Variety of cheese and cuts
3 local cheeses, 3 meet cuts, jam, 

fruits, tortilla

Feta cheese honey
Feta cheese, phyllo, local honey.

French fries 

Trump potatoes
feta cheese, bacon, 2 eggs eyes

Caesar chicken / shrimp
Lettuce, iceberg, chicken strips, corn, 

roast bacon, garlic, croutons, 
authentic sauce (with anchovies 
and a little garlic) or lemon & oil

Tomato yogurt
Marinated tomato with grain salt, Greek yogurt with 

mint, fresh onion, fresh olive oil, olives

Prosciutto salad
Iceberg, rocket, prosciutto, anana, 

caseous, smoked cheese, g, strawberries, 
honey dressing

Greek salad 
Tomato, cucumber, olives, feta, onion, peppers, oregano, 

olive oil, vinegar, capres

Fetas
Lettuce, mesclan, croutons, tomato, oregano, feta 

cheese, onion, yogurt sauce

Core salad
Iceberg, cherries tomato, tortilla with chicken 

and yogurt sauce, dry tomato, graviera 
(Greek sheep aged yellow cheese), raisins, rocket, 

mustard honey olive oil sauce

Σνακς & μεζέδες Snacks & meze

Fresh saladsΦρέσκιες σαλάτες
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5,80€

Our Burgers

Γαρνιτούρα πατάτες ή μίνι σαλάτα 
και μπάρμπεκιου σος +2,00€

Original cheese burger
Αφράτο ψωμάκι, μαγιονέζα, μαρούλι, τομάτα, 

μπιφτέκι, τυρί λιωμένο, μπάρμπεκιου σος

Μοσχάρι    
Μανιτάρι    

Κοτόπουλο
Βουβάλι     

Greek burger
Αφράτο ψωμάκι, σος γιαούρτι, λιαστή τομάτα, 

μπιφτέκι, μπέηκον, κρεμμύδι ωμό, 

ρόκα λαδωμένη, σος μουστάρδα-μέλι

Μοσχάρι 
Μανιτάρι    

Κοτόπουλο
Βουβάλι

Original cheese burger
Soft bread, mayonnaise, lettuce, tomato, 

burger, melted cheese, barbecue sauce 

Beef 
Mush

Chicken
Buffalo

Greek burger
Soft bread, yogurt, sun-dried tomato, 

burger, bacon, raw onion, rocket leaves, 

honey-mustard sauce

Beef 
Mush

Chicken
Buffalo

Μπέργκερς

DessertsΓλυκά

Garnish French fries or mini green 
salad and barbeque sauce +2,00€.

5,50€
4,00€
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7,50€
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4,00€
4,50€
7,00€

5,50€
4,00€
5,00€
7,50€

5,00€
4,00€
4,50€
7,00€

Γιαούρτι με δροσερά
φρούτα & μέλι

Φρουτοσαλάτα

Banana split

Παγωτό (2 μπάλες �x)

Γλυκό κουταλιού

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό

Ντόνατς

Fresh fruit 
with yogurt & honey

Fruit salad

Banana split

Ice cream (2 �xed balls)

Fruit traditional Greek Sweet

Chocolate souf�é with ice cream

Donut

4,00€

4,00€

5,00€

3,00€

1,50€

5,50€

2,00€
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