
Ψαριά, για την παρέα
Share with friends
Πιατέλα με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, οφτή πατάτα και σαλάτα
Platter with fresh fish and seafood, fire oven potatoes and salad

Γοργόνα, Ψαριά για Δύο
Ξιφίας φιλέτο, τσιπούρα, καλαμάρι 

27.00

Gorgona, fish catch for two
Swordfish fillet, Seabream, squid

Νησάκι, Ψαριά για Δύο
Καλαμάρι, σουπιές, χταπόδι

30.00

Nisaki, fish catch for two
Squid, cuttlefish, octopus

Αγκύστρι, Ψαριά για Δύο
Τσιπούρα, σουπιές, γαρίδες, σαρδέλα, σουβλάκι ξιφία

30.00

Agistri, fish catch for two
Seabream, cuttlefish, shrimp, sardine, swordfish kebab

Πιατέλα με φρέσκα ψαράκια και θαλασσινά, σαλάτα, 
τηγανητές πατάτες (ποτέ κατεψυγμένες)
Platter with fresh fish and seafood, salad, 
fried potatoes (never frozen)

Μέδουσα, Ψαριά για Δύο
Γαύρος, μαρίδα, γαριδάκι

16.00

Medousa, fish catch for two 
Anchovies, picarel, shrimps

Σειρήνα, Ψαριά για Δύο
Μύδια πανέ, ψαροκροκέτες, γαύρος

15.00

Sirina, fish catch for two 
Breaded mussels, fish croquettes, anchovy

Νηρέας, Ψαριά για Δύο
Γαύρος, καλαμαράκι, γαριδάκι, μπακαλιάρος

25.00

Nireas, fish catch for two
Anchovies, squid, baby shrimps, cod

Ποσειδώνας, Ψαριά για Τρείς
Γαύρος, καλαμαράκι, γαριδάκι, μπακαλιάρος

35.00

Posidonas, fish catch for three 
Anchovies, squid, shrimps, cod

στη Σχάρα
ON THE GRILL

στο Τηγάνι
IN THE PAN



Στη σχάρα… 
On the grill...

μερίδα /serving

Σαρδέλα | Greek sardines 8.50

Τσιπούρα | Seabream 8.90

Λαυράκι | Sea bass 9.90

Μπαρμπούνια | Red Mullets 14.90

Σολομός | Salmon 12.90

Τόνος | Tuna 9.90

Ξιφίας σουβλάκι | Swordfish 
kebab

11.90

Γαρίδες King | King Shrimps 13.90

Σουπιές | Cuttlefish 11.90

Καλαμάρι ολόκληρο | Squid 
(Calamari)

11.90

Χταπόδι | Octopus
Οι μερίδες μας συνοδεύονται με πατάτες ή ρύζι. Our  
servings are accompanied with potatoes or rice.

13.90

Στο τηγάνι… In the 
pan...
Γαριδάκι | Baby Shrimps 7.90

Γαύρος | Anchovy 8.50

Μαρίδα | Picarel 8.50

Μπαρμπούνια | Red Mullets 14.90

Μπακαλιάρος σκορδαλιά | Cod with 
Creamy Garlic Sauce

8.90

Καλαμαράκια | Squids (Calamari) 8.90

Οι μερίδες μας συνοδεύονται με πατάτες ή ρύζι.
Our  servings are accompanied with potatoes or rice.

Σαλάτες Salads V
Βραστά λαχανικά εποχής 
Μπρόκολο, κουνουπίδι, κολοκύθι, καρότο, 
πατάτα

5.00

Boiled Seasonal Vegetables
Broccoli, cauliflower, pumpkin, carrot, potato

Χωριάτικη σαλάτα
Γνήσια ελληνική χωριάτικη με Φέτα Καρύστου, 
ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές 
Καλαμών, κάπαρη, κυπριακή Ρίγανη

 6.50

Greek salad | Greek village salad with Karystos 
Feta, tomato, cucumber, bell pepper, onion, 
Kalamon olives, caper, Cypriot Oregano

Πράσινη
Μαρούλι, lollo rosso, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, 
μαύρες ελιές, ρίγανη, blue ντρέσινγκ

6.50

Green | Lettuce, lollo rosso, cucumber, green 
pepper, black olives, 
oregano, blue dressing

V VEGAN

Κρύα & Ζεστά Ορεκτικά 
Hot & Cold Starters
βio  Ταχίνι      V Βιολογικό αναποφλοίωτο σουσάμι, αλεσμένο σε 
πετρόμυλο, με εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο και φρ. χυμό λεμονιού
βio  Tahini | Organic paddy sesame seeds, milled in a stone mill, with extra 
virgin olive oil and fresh lemon juice

2.50

Ταραμοσαλάτα                  Αυγοτάραχο με λευκό ταραμά, εξαιρ. 
παρθένο ελαιόλαδο και φρ. χυμό λεμονιού
Taramosalata dip | Creamy white roe pâté with extra virgin olive oil and 
fresh lemon juice

3.50

Τυροκαυτερή          Φέτα Καρύστου, στραγ.Γιαούρτι Ολύμπου, 
καυτερές πιπεριές, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο
Tirokafteri dip | Karystos Feta,  drained Olympus yogurt, chilli peppers, 
extra virgin olive oil

2.90

Τζατζίκι         Με στραγγιστό γιαούρτι Ολύμπου, αγγούρι, σκόρδο, εξαιρ. 
παρθένο ελαιόλαδο, ξύδι και δυόσμο
Tzatziki | With drained Olympus yogurt, cucumber, extra virgin olive oil,  
garlic, vinegar and spear mint

2.50

βio Φάβα Σαντορίνης V  
Φάβα, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο και κρεμμύδι 
βio Santorini’s Fava | Fava (split peas), extra virgin olive oil and onion

3.50

Μελιτζανοσαλάτα Καπνιστή                     Μελιτζάνα, μουστάρδα, 
μαϊντανός, καρότο, πιπεριά Φλωρίνης, ασπράδι αυγού, κρεμμύδι, ξύδι, 
φρ. χυμός λεμονιού
Smoked Eggplant salad | Eggplant, mustard, parsley, carrot, Florina 
pepper, egg white, onion, vinegar, fresh lemon juice

3.50

Γαύρος μαρινάτος | Marinated Anchovies 4.90

Κολοκυθάκια τηγανητά | Sauteed  Zucchini V 4.50

Special Dishes
Ψαρόσουπα                  Φιλέτο ψαριού, σέλινο, πατάτα, καρότο, πράσο 

Fish soup | Fish fillet, celery, potato, carrots, leek

5.90

Μυδοπίλαφο                      Ρύζι, μύδια, κρεμμύδι, πιπεριά Φλωρίνης, 
αρωματικά βότανα, λευκό κρασί
Mussels Pilaf | Rice, mussels, onion, Florina pepper, herbs, white wine

7.90

Μύδια πανέ  | Breaded Mussels 5.90

Ψαροκροκέτες Αγρ. Μπακαλιάρου
Wild Cod bites

5.50

Στην κουζίνα μας χρησιμοποιούμε 
Κυπριακό, Βιολογικό εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο.
In our cuisine we use local, Organic 
extra virgin olive oil.


