
Lunch 
menu



Snacks
Τοστ Σάντουιτς Σπέσιαλ
τυρί, ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, πιπεριά, κέτσαπ, μαγιονέζα

Toast Sandwich Special ..............................................................................4.50
cheese, ham, bacon, tomato, pepper, ketchup, mayonnaise

Τοστ Σάντουιτς διπλό τυρί, ζαμπόν ή γαλοπούλα

Toast Sandwich double cheese, ham or turkey .......................................3.50

Σάντουιτς με Κοτόπουλο
φρεσκοψημένο ψωμάκι με κοτόπουλο στο γκριλ, μαρούλι, 
μαγιονέζα, ντομάτα

Chicken Sandwich .........................................................................................4.80
freshly baked bread with grilled chicken, lettuce, mayonnaise, tomato

Ελληνικό Σάντουιτς
φρεσκοψημένο ψωμάκι με μυζήθρα, μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, 
πιπεριά, κρεμμύδι, ελαιόλαδο

Greek Sandwich ..............................................................................................4.50
freshly baked bread with mizithra cheese, lettuce, cucumber, 
tomato, pepper, onion, olive oil

Σάντουιτς με Καπνιστό Σολομό
με καπνιστό σολομό Νορβηγίας, τυρί κρέμα, μαρούλι, ντομάτα, 
σπιτική κοκτέιλ σως

Smoked Salmon Sandwich ......................................................................6.20
with smoked salmon, cream cheese, lettuce, tomato, 
homemade cocktail  sauce

Τορτίγια Κοτόπουλο
τυρί κρέμα, δροσερά φύλλα σαλάτας, φιλέτο κοτόπουλο (Πίνδος), 
ντομάτα, τυρί τσένταρ, συνοδεύεται με σαλάτα ή πατάτες

Chicken Τortilla ................................................................................................5.20
cream cheese, fresh salad leaves, chicken fillet (Pindos),
tomato, cheddar cheese, served with salad or potatoes

Κλαμπ Σάντουιτς Κλασικό 
με τυρί τσένταρ, ζαμπόν, μαρούλι, λόλα, μπέικον, ντομάτα

Club Sandwich Classic  ...............................................................................6.50
with cheddar cheese, ham, lettuce, lola, bacon, tomato

Κλαμπ Σάντουιτς Γαλοπούλα 
με τυρί τσένταρ, γαλοπούλα, μαρούλι, λόλα, ντομάτα

Club Sandwich Turkey  ...............................................................................6.50
with cheddar cheese, turkey, lettuce, lola, tomato

Τσίζμπεργκερ Μοσχαρίσιο
μοσχαρίσιο μπιφτέκι περίπου 150γρ., διπλό τυρί τσένταρ, ντομάτα, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, αγγουράκι τουρσί, συνοδεύεται με πατάτες, 
bbq dip ή σαλάτα

Beef Cheeseburger .......................................................................................7.50
beef burger approx 150 gr., double cheddar cheese, tomato, 
caramelized onions, pickles, sauce, served with potatoes, bbq dip or salad

Μπέργκερ Ψητών Λαχανικών
μανιτάρια, πιπεριές Φλωρίνης, κολοκύθι, μελιτζάνα, 
ψητή φέτα, συνοδεύεται με χειροποίητες τηγανητές πατάτες ή σαλάτα

Burger with Grilled Vegetables ..............................................................7.50
mushrooms, sweet Florina peppers, zucchini, eggplant, 
grilled feta cheese, served with handmade fried potatoes or salad



Σαλάτες • Salads
Αβοκάντο με γαρίδες
σε πράσινα φύλλα σαλάτας με φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο 
και σπιτικό κοκτέιλ ντρέσινγκ

Avocado with shrimps ..............................................................................9.00
on green salad leaves with spring onion, dill 
and homemade dressing cocktail

Πράσινη σαλάτα με σάλτσα ροκφόρ
σπανάκι, μαρούλι, iceberg, λόλα, πράσινο μήλο, ανανάς, 
φρέσκο κρεμμύδι, άνηθος, κάσιους, ντρέσινγκ από κρέμα ροκφόρ

Green salad with Roquefort sauce ....................................................7.60
spinach, lettuce, iceberg, lola, green apple, pineapple, 
spring onion, dill, cashews, roquefort cream dressing

Σαλάτα του Καίσαρα
μαρούλι, iceberg, καλαμπόκι, κρεμμύδι, αγγούρι, στικς κοτόπουλο, 
μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόν, remoulade dressing

Caesar’s Salad ...............................................................................................8.00
Lettuce, iceberg, corn, onion, cucumber, chicken sticks, bacon, 
Parmesan, croutons, remoulade dressing

Σαλατα Καπνιστού Σολομού με πορτοκάλι
μαρούλι, iceberg, κόκκινη λόλα, καρότο, μανούρι, πορτοκάλι, 
καπνιστός σολομός Νορβηγίας και dressing πορτοκάλι   

Smoked Salmon Salad with orange .................................................8.70
lettuce, iceberg, red lola, carrot, manouri cheese, orange, 
smoked salmon and balsamic orange cream

Προσούτο - Παρμεζάνα
μαρούλι, iceberg, κόκκινη & πράσινη λόλα, ντομάτα, πορτοκάλι, 
κρέμα βαλσάμικο, ελαιόλαδο

Prosciutto - Parmesan ..............................................................................8.50
lettuce, iceberg, green & red lola, tomato, orange, 
balsamic cream, olive oil

Ελληνική Σαλάτα
αγγούρι, ντομάτα, κρίθινο παξιμάδι, κρεμμύδι, ελιές, κάπαρη, 
πράσινη πιπεριά, με μους φέτας

Greek Salad .....................................................................................................7.30
cucumber, tomato, barley rusk, onion, olives, capers, 
green pepper, with feta cheese mousse

Πίτσα • Pizza
Μαργαρίτα μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας, βασιλικός 

Margherita mozzarella, tomato sauce, basil .............................................8.00

Special ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά

Special ham, bacon, mushrooms, green peppers ................................ 11.80

Ελληνική λουκάνικο, κρεμμύδια, πιπεριά, φέτα, ελιές

Greek sausages, onions, green peppers, feta cheese, olives .............. 11.30

Peperone σάλτσα ντομάτας, πιπερόνι σαλάμι, μοτσαρέλα

Peperone salami peperoni, tomato sauce, mozzarella ..........................9.50

Mafiozo
λουκάνικο, πεπερόνι, μπέικον, κρεμμύδι, πιπεριές, 
ταμπάσκο, μοτσαρέλα

Mafiozo............................................................................................................. 11.80
sausages, peperoni, bacon, onions, green peppers, 
tabasco, mozzarella



Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. / Service and taxes are included.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice).

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο κοντά στην έξοδο, 
για την καταγραφή τυχόν παραπόνων.

The establishment is obliged to have a printed form available in a special location near the exit,
for the registration of any complaints.


