


ΣΑΛΑΤΕΣ
Αγγουροτομάτα ......................................................................................................................  
Διαλεχτές τομάτες, αγγουράκι, κρεμμύδι & πιπεριά.

Καροτοσαλάτα ........................................................................................................................  
Φρεσκοκομμένο καρότο με βινεγκρέτ μουστάρδας.

Xόρτα Εποχής .........................................................................................................................  
Με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λευκό ξύδι & λεμόνι.

Αρχοντική Πολίτικη Σαλάτα ...............................................................................................  
Mε δροσερό χειμωνιάτικο λάχανο, καρότο, πιπεριές, φινόκιο & σταφίδες.

Χωριάτικη στη Λαδόκολλα ..................................................................................................  
Η σαλάτα με τις κατακόκκινες ντομάτες, το δροσερό αγγουράκι, το ντάκο,  
τις ελιές και το άφθονο τυρί είναι αληθινά εθνικό πάθος!

Μοτσαρελίνα ..........................................................................................................................  
Με φρέσκια μοτσαρέλα Burrata, τοματίνια & αυθεντικό πέστο βασιλικού. 

Μοντέρνα Σαλάτα Σπανακόπιτα ........................................................................................  
Τραγανό χωριάτικο φύλλο με φρέσκο σπανάκι & σως, τριμμένη φέτα,άνηθο & φρέσκο 
κρεμμυδάκι.

Παντζάρι-Πράσινο Μήλο .....................................................................................................  
Παντζάρια με σως γιαουρτιού, πράσινο μήλο, τριμμένα καρύδια και γνήσιο λαδόξυδο.

Παλαιού Καιρού .....................................................................................................................  
Αναπαλαιωμένη φυσικά με μαρούλι, καλαμπόκι, κρουτόν, ελιές, κρεμμυδάκι,  
καρότο, κεφαλοτύρι & ψημένο μπέικον.

Βαλσάμικη ..............................................................................................................................  
Σαλάτα θησαυρός με ρόκα, μαρούλι, κερασοτομάτες, σουσάμι, παρμεζάνα  
& σως από ξύδι βαλσάμικο.

Ceasar’s ...................................................................................................................................  
Πράσινη σαλάτα με μπέικον, κρουτόν, κοτόπουλο & Ceasar’s σως.

Κυπριακή Τραγανή ...............................................................................................................  
Με ψητό χαλούμι, φρέσκα μυρωδάτα λαχανικά, παναρισμένη μελιτζάνα,  
κόκκινη πιπεριά, σως λιαστής ντομάτας μέσα σε τραγανό φύλλο.

Αχλάδι-Προσούτο ..................................................................................................................  
Δροσερή σαλάτα με αχλάδι, μαρούλι, ρόκα, ραντίτσιο, παρμεζάνα, προσούτο,  
καραμελωμένο μπαλσάμικο & ξηροί καρποί.



Φέτα Λαδορίγανη ..................................................................................................................

Χαλούμι Σχάρας με μέλι & σουσάμι ........................................................................................

Ταλαγάνι Ψητό με μαρμελάδα Μάνγκο ...................................................................................

Μετσοβόνε Σαγανάκι  Ιδρύματος Τοσίτσα ..............................................................................  
Με Κρέμα Λεμονιού

Κεφαλοτύρι Σαγανάκι ..........................................................................................................

ΤΥΡΙΑ

Γαλοτύρι ..................................................................................................................................  
Με αγνό ντόπιο γιαούρτι & φέτα.

“Αχτύπητη” Χτυπητή ............................................................................................................  
Με φέτα, ανθότυρο, πάπρικα & ψημένη καυτερή πιπεριά. 

Τζατζίκι Δροσερό ...................................................................................................................  
Με φρέσκο αγγουράκι.

ΜΕΖΕΔΕΣ



Τυρολουκουμάδες .................................................................................................................  
Με μέλι & σουσάμι.

Κροκέτες Κοτόπουλο .............................................................................................................  
Με κοτόπουλο, λιαστές ντομάτες, κρέμα μοτσαρέλας & πέστο μαγιονέζας.

Κανταΐφι με Κρέμα Τυριών .................................................................................................  
Με σιρόπι γλυκολέμονο, Φυστίκι Αιγίνης & γλυκό κουταλιού ντοματίνι.

Μπουρέκια Γεμιστά με Χωριάτικο Λουκάνικο .................................................................  
& κρέμα γιαουρτιού.

Τραγανή Μελιτζάνα Μιλφέιγ ..............................................................................................  
Τραγανές φέτες μελιτζάνας με κρέμα τυριών & σως βασιλικού & παρμεζάνας.

Πουγκιά ...................................................................................................................................  
Τραγανά πουγκιά γεμισμένα με κρέμα κατσικίσου τυριού, άρωμα τρούφας & παπαρουνόσπορο.

Μελιτζάνα με φέτα ................................................................................................................  
Mε τριμμένη φέτα, λαδάκι & σκορδάκι.
Ψητά Λαχανικά ......................................................................................................................  
Με μους φέτας, ξηρούς καρπούς & κρέμα balsamico.
Μανιτάρια Σχάρας .................................................................................................................  
Φρέσκα διαλεγμένα μανιτάρια τέλεια ψημένα στη σχάρα με καταπληκτική  
σάλτσα λεμονοθύμαρου.

Πιτάκια Σχάρας με υπέροχη καπνιστή κρέμα φέτας & τρουφόλαδο ..........................................  

Πατάτες Τηγανητές ...............................................................................................................  
Kολοκυθοκεφτέδες ................................................................................................................  
Mε ντιπάκι τζατζίκι.

Φλογέρες “φλογερές” ............................................................................................................  
Γεμιστές με ζαμπόν & τυρί. 

Μελιτζανομπουρεκάκια ........................................................................................................  
Παναρισμένα ρολάκια μελιτζάνας με φρέσκια κρέμα & τυριά.

Ψωμιά & ντιπ

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΗΓΑΝΙ

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ



Φιλέτο Κοτόπουλο Σχάρας ..................................................................................................  
Με σάλτσα λεμονοθύμαρου.

Σπαλομπριζόλα Χοιρινή .......................................................................................................  
Με φρέσκιες πατάτες ριγανάτες.

Μοσχαρίσια Μπριζόλα Γάλακτος με πουρέ γλυκοπατάτας ..................................................  
Ταλιάτα Ψαρονέφρι ..............................................................................................................  
Με άρωμα τρούφας, παρμεζάνα & βελούδινο πουρέ.

Σταβλίσια Σπαλομπριζόλα Χοιρινή ....................................................................................  
700gr εξαιρετικής νοστιμιάς!

Ribeye Steak υψηλής ποιότητας ........................................................................................  
Με πουρέ από ψητές γλυκοπατάτες.

Μπιφτέκι .................................................................................................................................  
Κρέας από τρυφερές μπριζόλες διπλοαλεσμένο  
& ζυμωμένο στο χέρι, με βότανα & μυρωδικά.

Σουτζουκάκια Γιαουρτιού ....................................................................................................  
Με πιτούλες και δροσερό γιαούρτι με άνηθο.

Ντόπιο υπέροχο Κοντοσούβλι ............................................................................................  
Με φρέσκιες πατάτες τηγανητές.

Κοντοσούβλι Κοτόπουλο ......................................................................................................  
Από τρυφερά πεντανόστιμα ψημένα κομμάτια κοτόπουλο με πατάτες στο τηγάνι.

Ψαρονέφρι Σχάρας ................................................................................................................  
Τρυφερό φιλέτο χοιρινού με υπέροχο πέστο μαϊντανού & ελαφρύ άρωμα σκόρδου,  
συνοδεύεται με πλυγούρι λαχανικών.

Σνίτσελ Κοτόπουλο ...............................................................................................................  
Παναρισμένο φιλέτο με πατατούλες τηγανητές.

Σνίτσελ Κοτόπουλο με Κρέμα ..............................................................................................  
Παναρισμένο φιλέτο με φρέσκια κρέμα γάλακτος & μανιτάρια.

ΣΧΑΡΑΣ



Κοτόπουλο Παρμεζάνας .......................................................................................................  
Θεσπέσιες μπουκιές κοτόπουλου βουτηγμένες στην προκλητική γεύση σάλτσας  
παρμεζάνας που σβήνουν μέσα στο άρωμα του κονιάκ.

Σανγκάη Express ..................................................................................................................  
Εξωτική έντονη γεύση με ψιλοκομμένα χοιρινά φιλετάκια, ρύζι γιασεμί & ασιατική σως. 

Γιαουρτλού της Ανατολής ....................................................................................................  
Πληθωρικό φαγητό βγαλμένο από τις κουζίνες των μαχαραγιάδων, με χοιρινά φιλετάκια,  
σουτζουκάκια & γιαούρτι με κόκκινη, ελαφρώς πικάντικη σάλτσα πάνω σε ψημένες πιτούλες.

Τυλιχτάρι .................................................................................................................................  
Προχωρημένη, πρωτότυπη & ιδιαίτερη γεύση από ολόφρεσκο χοιρινό κρέας γεμισμένο  
με κεφαλοτύρι, τομάτα, πιπεριά & τυρί κρέμα. Πειρασμός! Δοκιμάστε τον!

Έξοχη Ταλιάτα Κοτόπουλο ..................................................................................................  
Με ελαφρύ, πεντανόστιμο & εξαιρετικό πλυγούρι λαχανικών. 

Ψαρονέφρι με σάλτσα Φρούτων ........................................................................................  
Με ρύζι γιασεμί.

Ψαρονέφρι Μπαλσάμικο-Παρμεζάνα ................................................................................  
Φιλέτο χοιρινό & φρέσκα μανιτάρια, σε σάλτσα μπαλσάμικο & μπισκότο παρμεζάνας.

Κοτόπουλο Κάρυ ....................................................................................................................  
Με πολύχρωμες πιπεριές, ρύζι γιασεμί & σουσάμι. Ελαφρώς πικάντικο.

Ψαρονέφρι «ολέ - ολέ» .........................................................................................................  
Εκπληκτικό ψαρονέφρι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με ντοματούλα, χοντρό αλάτι,  
μπέικον και λάδι βασιλικού.

Ρουστίκ Μπριζόλα Χοιρινή Γεμιστή ..................................................................................  
Λαχταριστή μπριζόλα που ξεχειλίζει μοτσαρέλα, ντομάτα & σπάταλη σάλτσα πέστο.

Κριθαρότο με Ribeye ............................................................................................................  
Με μανιτάρια, παρμεζάνα & τρουφάτα

Φιλετάκια αλά Καρμπονάρα................................................................................................  
Ψημένα χοιρινά φιλετάκια στη σχάρα με κρέμα γάλακτος, μανιτάρια & καπνιστό μπέικον.

Κοτόπουλο Μουστάρδας ......................................................................................................  
Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου με σάλτσα μουστάρδας & κρέμας γάλακτος.

Αμαρτωλά τρυφερά Παϊδάκια .............................................................................................  
Με τηγανητές πατάτες & αλατορίγανη.

KITCHEN STORIES



Καλαμαράκια Τηγανητά .......................................................................................................  
Βακαλάος ................................................................................................................................  
Με συνοδεία βελούδινης κρέμας με τη σπιρτάδα του σκόρδου.

Σολωμός στη Σχάρα ..............................................................................................................  
Με ρύζι γιασεμί & λαδολέμονο.

Καλαμάρι Σχάρας ..................................................................................................................  
Με λάδι βασιλικού & χοντρό θαλασσινό αλάτι.

Γαρίδες στη σχάρα με λεμονοθύμαρο & ρύζι γιασεμί ...............................................................  

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Λιγκουίνι αλα κρέμ ...............................................................................................................  
Πλούσια κρέμα γάλακτος, μπέικον, μανιτάρια & φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα.

Πένες με Κοτόπουλο .............................................................................................................  
Πολύχρωμες πιπεριές, μπέικον, κρέμα γάλακτος, κρασί, θυμάρι & παρμεζάνα.

Λιγκουίνι θαλασσινών .........................................................................................................  
Με γαρίδες, μύδια & σάλτσα από φρέσκιες ντομάτες, βασιλικό & λευκό κρασί.

Λιγκουίνι “Σολωμό” με σάλτσα από λευκό γλυκό κρασί ..........................................................  
Πένες με τομάτα & βασιλικό ................................................................................................  
Κριθαρότο μανιταριών με τρούφα & παρμεζάνα ....................................................................  

PASTA 

Σουφλέ Σοκολάτας με παγωτό ............................................................................................

Μιλφέιγ με τραγανό φύλλο & κρέμα πατισερί ................................................................

Σπασμένο Ρεβανί με κρέμα λεμονιού & παγωτό βανίλια ..............................................

Παγωτό Λουκούμι με μπισκότα Digestive .......................................................................

Espresso ..................................................................................................................................

ΓΛΥΚΑ



Heineken 500ml ....................................
Fischer 500ml ........................................
Amstel 500ml ........................................
Kaiser 500ml..........................................
Fix 500ml................................................
Fix Άνευ 500ml .....................................
Fix Dark 330ml .....................................
Erdinger Weiss 330ml .........................
Άλφα Weiss 500ml ...............................
Άλφα 500ml ...........................................
Μάμος (ελληνική) 500ml .......................
Corfu 500ml ...........................................

Ούζο Πλωμαρίου ..........................................

Ούζο Πιλαβά ..................................................

Ούζο Βαρβαγιάννη .......................................

Ούζο Μίνι .......................................................

Δεκαράκι ................................................

Ζ (Ζίτσας) .................................

Ηδωνικό Λαζαρίδη ...............................

Τσιλιλή .....................................

ΠΟΤΑ
WHISKEY/GIN/VODKA/CAMPARI ...........................

CHIVAS Special ............................................................

Λευκό 1/2lt ..............................................................................................................................  
Κόκκινο 1/2lt ..........................................................................................................................  
Ροζέ ημίγλυκο 1/2lt ...............................................................................................................  

100ml         200mlΤΣΙΠΟΥΡΟΟΥΖΟ

ΠΟΤΑ
ΜΠΥΡΕΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΜΠΕΛΏΝΕΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Nερό εμφιαλωμένο .......................................

Coca-Cola  250ml 
(Regular, Zero, Light) 

Fanta  250ml 
(Πορτοκάλι, Μπλε, Λεμόνι)

Sprite  250ml

Schweppes  250ml 
(Soda Water, India Tonic) 



ΛΕΥΚΑ
Ντάμα Κούπα Λαζαρίδη ..................................................................... 
Sauvignon Blanc, Ασύρτικο & Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Ορεινές διαδρομές ............................................................................... 
Chardonnay & Traminer

Κατώγι Αβέρωφ INIMA ..................................................................... 
Αθήρι, Ασύρτικο

Τσέλεπου - Μαντινεία ......................................................................... 
Μοσχοφίλερο 

Αμέθυστος Λαζαρίδη ........................................................................... 
Sauvignon Blanc, Ασύρτικο

Orange DR-Debina Respect .............................................................. 
Ντεμπίνα

Κτήμα Βιβλία Χώρα ............................................................................. 
Ασύρτικο, Sauvignon Blanc

Chateau Julia - Chardonnay ............................................................. 
Chardonnay

Κτήμα Γεροβασιλείου .......................................................................... 
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά

Μαλαγουζιά Κτήμα Γεροβασιλείου .................................................. 
Μαλαγουζιά 
Κυρ-Γιάννη 4 Λίμνες .......................................................................... 
Chardonnay, Gewurztraminer 
Κτήμα ΑΛΦΑ ........................................................................................ 
Sauvignon Blanc

Κτήμα ΑΛΦΑ Μαλαγουζιά ................................................................ 
Μαλαγουζιά
Κτήμα ΑΛΦΑ Chardonnay ................................................................ 
Chardonnay. Δροσερή οξύτητα & μακρά διάρκεια. 

ΚΡΑΣΙ



ΕΡΥΘΡΑ
Ρήγας Κούπα ........................................................................................ 
Cabernet Sauvignon, Merlot

Ορεινές Διαδρομές ............................................................................... 
Αγιωργίτικο, Βλάχικο & Μπεκάρι

Κόκκινο Βελούδο ................................................................................. 
 
Βλάχικο, Μπεκάρι (ντόπιες ποικιλίες) & Αγιωργίτικο

Νεμέα – Classic Δρυόπη Αγιωργίτικο ................................................. 
Κατώγι Αβέρωφ ................................................................................... 
Cabernet Sauvignon & Αγιωργίτικο

Κτήμα Βιβλία Χώρα ............................................................................. 
Cabernet Sauvignon, Merlot

Κτήμα ΑΛΦΑ - Syrah Χελώνες Syrah ..............................................
Thema - Παυλίδη ................................................................................ 
Syrah, Αγιωργίτικο

Αμέθυστος Λαζαρίδη ........................................................................... 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Αγιωργίτικο

Château Julia Merlot ............................................................................ 
Σιγάλας Μμ  Μαντηλαριά, Μαυροτράγανο .............................................
Οινότρια Γη ........................................................................................... 
Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο

Ευχές Ερατεινές ................................................................................... 
Cabernet Sauvignon, Ξινόμαυρο, Syrah

Avaton Κτήμα Γεροβασιλείου  .......................................................... 
Λημνιό, Μαυροτράγανο, Μαυρούδι

ΚΡΑΣΙ

ΡΟΖΕ
SEIRIOS  Βλάχικο, Μπεκάρι ...................................................................
Aurelia  Ντεμπίνα, Βλάχικο, Μπεκάρι .....................................................
Αβέρωφ - Ροζέ  Ξινόμαυρο ....................................................................
Τρείς Μάγισσες  .................................................................................... 
Syrah, Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο

Domaine Costa Lazaridi  Merlot ....................................................... 


