
σαλατικά

Δροσερή σαλάτα κινόα µε φασολάκια µαυροµάτικα (V++) €6,90
Με ψιλοκοµµένο πράσο, καρότο, κόκκινη πιπεριά, φρέσκο κρεµµυδάκι, φιλέτο 
πορτοκαλιού και σάλτσα εσπεριδοειδών

Γαία (V+) €7,90
Πράσινη και κόκκινη λόλα, iceberg, ρόκα, παντζάρια, µπλέ τυρί, κάσιους, πορτοκάλι
και σάλτσα πορτοκαλιού

Καλοκαιρινή πανδαισία (V+) €9,90
Πράσινη και κόκκινη λόλα, iceberg, ρόκα, ροδάκινο, γραβιέρα Κρήτης, αποξηραµένα σύκα,
καρύδια, πετιµέζι και σάλτσα µέλι-βαλσάµικο

Σαντορινιά σαλάτα (V+) €8,90
Με τοµατίνια, φέτα, κριθαροµπουκιές, κρεµµύδι, αγγούρι, κάπαρη 
και αγνό παρθένο ελαιόλαδο

Ντάκος Κρητικός (V+) €7,50
Με φρέσκια τοµάτα, πατέ ελιάς, κάπαρη, ξινοµυζήθρα Κρήτης και αγνό παρθένο ελαιόλαδο

µεζεδάκια της στεριάς

Καπνιστή µελιτζανοσαλάτα (V++) €4,90
Με κουκουνάρι, ρόδι και αγνό παρθένο ελαιόλαδο

Γιαουρτοσκόρδιο (Τζατζίκι) (V+) €3,50

Μαλακά τυροµπαλάκια φέτας (V+) €5,50
Σερβίρονται πάνω σε σπιτική µαγιονέζα λιαστής τοµάτας

Φρεσκοκοµµένες τηγανητές πατάτες στη σέσουλα (V++) €3,90

Μπρουσκέτα Κυπριακής πίτας µε µοτσαρέλα και τοµάτα (V+) €4,90
Σερβίρεται µε γλυκό τοµατάκι και φρέσκο βασιλικό

Τοµατοκεφτέδες Σαντορίνης (V++) €4,50
Συνοδεύονται από ντιπ τζατζίκι (V+)

Ρολά γεµιστά µε Σαντορινιό λουκάνικο και τυρί €4,70
Συνοδεύονται από πικάντικη σπιτική σάλτσα καυτερής πιπεριάς

Κολοκυθάκια τηγανητά (V++) €5,90
Συνοδεύονται από ντιπ τζατζίκι (V+)

Ποικιλία µανιταριών µε σκόρδο σε σάλτσα λεµονιού (V+) €4,90

Φέτα σε χωριάτικο φύλλο κρούστας µε κερασόµελο (V+) €6,90
Αρωµατισµένη µε µαστίχα Χίου

Φάβα Σαντορίνης µε φουντούκι και καραµελωµένα κρεµµύδια (V++)€6,80
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Λουκάνικα σχάρας γεµιστά µε φέτα €7,50
Συνοδεύονται από σπιτική σάλτσα µουστάρδας

Χαλούµι σχάρας µε γλυκό τοµατάκι και φρέσκο βασιλικό (V+) €7,80

Σουτζούκι πικάντικο Αρµένικο €4,90
Συνοδεύεται από ζεστά πιτάκια και ντιπ γιαούρτι αρωµατισµένο µε δυόσµο

Χοιρινή τηγανιά €7,90
Με λεµόνι και ρίγανη

Ψητά λαχανικά (V++) €8,50
Συνοδεύονται από ντιπ γιαούρτι αρωµατισµένο µε δυόσµο (V+)

µεζεδάκια της θάλασσας

Σπιτική λευκή ταραµοσαλάτα (V) €3,90

Φάβα Σαντορίνης µε χταπόδι (V) €7,90
Σιγοµαγειρεµένο σε πικάντικη σάλτσα τοµάτας

Γαύρος µαρινάτος µε φασολάκια µαυροµάτικα (V) €8,90
Σερβίρεται µε φρέσκο κρεµµυδάκι, ψιλοκοµµένο καρότο και πράσο

Φρέσκα µύδια σαγανάκι µε φέτα σε σάλτσα τοµάτας (V) €11,90
Αρωµατισµένα µε ούζο

Χταπόδι στιφάδο πάνω σε σαλάτα κινόα (V) €7,50

ριζότο & ζυµαρικά

Ριζότο "γεµιστά" µε µους φέτας (V+) €7,50
Με καρέ πράσινης και κόκκινης πιπεριάς, φρέσκια τοµάτα και βασιλικό

Ριζότο θαλασσινών µε σαφράν (V) €12,50
Με φρέσκα µύδια, γαρίδες και φρέσκο κρεµµυδάκι

Ριζότο καπνιστού σολωµού (V) €10,90
Με τυρί Φιλαδέλφεια, µαριναρισµένο φινόκιο και "coulis" φράουλας

Λιγκουίνι µε σάλτσα από τοµατάκι και βασιλικό (V++) €7,50

Μακαρονάδα θαλασσινών (Μαρινάρα) (V) €12,50
Με φρέσκα µύδια και γαρίδες, σε σάλτσα τοµάτας, σβησµένα µε ούζο 
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κρεατικά

Χοιρινά πανσετάκια αρωµατισµένα µε λάδι τρούφας €8,50
Συνοδεύονται µε φρέσκες τηγανητές πατάτες

Τρυφερό φιλέτο κοτόπουλου µε σάλτσα γραβιέρας €8,90
Συνοδεύεται µε φρεσκοβουτυρωµένο ρύζι

Μοσχαρίτσιο €8,90
Σκιουφιχτά µακαρόνια µε κοκκινιστό µοσχαράκι και µπεσαµέλ στο φούρνο

Πανσέτα φούρνου µε σάλτσα µουστάρδας και µελιού €9,90
Συνοδεύεται µε φρέσκες τηγανητές πατάτες

Μπιφτέκι µοσχαρίσιο (300gr) σε πίτα, µε τοµάτα και σως ταρτάρ€10,90
Συνοδεύεται από δροσερή πράσινη σαλάτα

Χοιρινή καπνιστή µπριζόλα (400γρ.) €14,90
Συνοδεύεται µε φρέσκες τηγανητές πατάτες και σάλτσα µουστάρδας

Σουβλάκι ψαρονέφρι µε πολύχρωµες πιπεριές €12,80
Συνοδεύεται από πιτάκια, τοµάτα, τζατζίκι και κρεµµύδι

Αρνίσιο κότσι πάνω σε πλιγούρι, µε τρίµµα φέτας €16,90

Χοιρινό κότσι (700-900γρ.) €17,90
Συνοδεύεται µε φρέσκες τηγανητές πατάτες, πικάντικη σάλτσα και σάλτσα µουστάρδας

Ταλιάτα µοσχαρίσια ωρίµανσης (300γρ.) €19,90
Συνοδεύεται µε φρέσκες τηγανητές πατάτες και σπιτική πικάντικη σάλτσα

Τ-Bone µοσχαρίσιο ωρίµανσης (600γρ.) €27,90
Συνοδεύεται µε φρέσκες τηγανητές πατάτες, πικάντικη σάλτσα και σάλτσα µουστάρδας

Μπριζόλα σταυλίσια µοσχαρίσια ωρίµανσης - Τόµαχωκ (700γρ.) €29,90
Συνοδεύεται µε φρέσκες τηγανητές πατάτες, πικάντικη σάλτσα και σάλτσα µουστάρδας

ψάρια

Φρέσκο φιλέτο σολωµού σε σάλτσα πορτοκάλι (V) €19,90
Σερβίρεται µε φρέσκα χόρτα εποχής

Φρέσκο φιλέτο τσιπούρας "µπουγιαµπέσα" (V) €14,90
Σερβίρεται µε φρέσκα χόρτα εποχής

γλυκά επιδόρπια

Σοκόλαση (V) €6,90
Ζεστό σπιτικό σουφλέ σοκολάτας, µε παγωτό βανίλια και σάλτσα καραµέλας

Εκµέκ κανταΐφι (V) €4,90
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Γιαούρτι µε γλυκό του κουταλιού (V) €3,90

Crème Bruleè (V) €4,50

Σπιτικό παγωτό µε γεύση Μακεδονικού χαλβά (3 µπάλες) (V) €5,90
Σερβίρεται µε αποξηραµένο σύκο

Παγωτό ή σορµπέ σε διάφορες γεύσεις (2 µπάλες) (V) €5,20

πιώµατα

Κρητική τσικουδιά (ρακί)                                                                  ανά 100ml€4,00

Ρακόµελο σπιτικό                                                                                ανά 100ml€6,00

Τσίπουρο Τσιλιλή χωρίς γλυκάνισο                                                      200ml€8,50

Ούζο Βαρβαγιάννη πράσινο                                                                   200ml€8,90

Ούζο Βαρβαγιάννη µπλε                                                                                    200ml€8,90

Ούζο Πλωµαρίου                                                                                         200ml€8,50

Ούζο Μπαµπατζίµ                                                                                      200ml€8,50

Μαστίχα Χίου                                                                                      ανά 100ml€6,00

Κρασί χύµα Αργυρού λευκό, κόκκινο ή ροζέ                                      ποτήρι€5,00
                                                                                                                                     500ml€8,00
                                                                                                                                  1.000ml€15,00

Μπύρα βαρελίσια Heineken                                                                   300ml€3,90
                                                                                                                                     500ml€5,90
                                                                                                                   πύργος 3 λίτρων€29,80

Μπύρα βαρελίσια Stella Artois                                                              330ml€4,20
                                                                                                                                     400ml€4,90
                                                                                                                   πύργος 3 λίτρων€32,80

Μπύρα βαρελίσια Paulaner                                                                    300ml€4,90
                                                                                                                                     500ml€7,80
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                                                                                                                                  1.000ml€14,00
                                                                                                                   πύργος 3 λίτρων€38,90

Μπύρα Έζα                                                                                      φιάλη 330ml€3,60

Μπύρα Yellow ή Red Donkey                                                      φιάλη 330ml€5,00

Μπύρα Crazy Donkey                                                                   φιάλη 750ml€14,90
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