
AGORA BISTRO
Λεωφ. Συγγρού 364,
176 74 Καλλιθέα
info@agorabistro.gr

www.agorabistro.gr

Το Μπιστρό της ΑΓΟΡΑΣ





ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / ALCOHOLIC DRINKS
Τσίπουρο από τη Ζίτσα Γκλίναβος (200ml) 8,00€
Zitsa Glinavos Tsipouro
Βαρβαγιάννη ούζο Πλωμαρίου (200ml) 7,00€
Varvagiani Ouzo Plomari

PROSECCO
Bottega Poeti Prosecco Doc (200ml) 9,50€

WHISKEYS 
Haig 6,00€
Johnnie Walker red label 6,00€

Johnnie Walker black label 8,00€

Chivas Regal 8,00€

Oban malt 14 y.o. 12,50€

Talisker malt 10 y.o. 12,50€

VODKAS 
Smirnoff red 6,00€
Belvedere 9,00€

GINS 
Gordon’s 6,00€
Hendrick’s 8,00€

RHUMS
Bacardi 6,00€

TEQUILAS
Jose Cuervo yellow 6,00€

LIQUERS
Campari 6,00€
Μartini 6,00€

COCKTAILS
Cosmopolitan 8,00€
Vodka, ginger and lemon grass  8,00€
Mai Tai 8,00€

ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / COFFEES & BEVERAGES
Ελληνικός καφές 1,90€
Greek coffee
Ελληνικός καφές διπλός 2,70€
Greek double coffee
Καφές φίλτρου 1,90€
Filter coffee
Espresso 2,45€
Espresso διπλός 3,30€
Espresso double
Espresso freddo 3,30€
Cappuccino 3,60€
Cappuccino διπλός 3,80€
Cappuccino double
Cappuccino freddo 3,80€
Στιγμιαίος ζεστός καφές (Νες καφέ) 3,00€
Instant hot coffee (Nescafé) 
Στιγμιαίος κρύος καφές (φραπέ) 3,00€
Instant cold coffee (frappe)
Ζεστή ή κρύα σοκολάτα γάλακτος 3,30€
Hot or cold chocolate milk
Ζεστή σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα 3,50€
Hot chocolate milk with almonds

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ / GREEK BEVERAGES
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Τσάι του βουνού με κρητικά βότανα 2,50€
Greek mountain tea with herbs from Cretan land

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ / HOT TEAS
English breakfast 2,20€
Earl grey 2,20€
Πράσινο τσάι 2,20€
Green tea

* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση 0,40€

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΥΟ ΤΣΑΙ / ICE TEAS
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Κρύο πράσινο τσάι με ρόδι B fresh (500ml) (χωρίς συντηρητικά, 5,50€
χαμηλών θερμίδων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
Green tea with pomegranate B fresh
(no preservatives, low calories, no sugar)

ΧΥΜΟΙ / JUICES
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Freshly squeezed orange juice
Βιολογικός χυμός Ρόδι (200ml) 5,00€
Bio Pomegranate juice
Φυσικός χυμός εννέα φρούτων viva (250ml) 1,80€
Natural nine fruits juice viva
Λεμονάδα με πιπερόριζα Β fresh (χωρίς συντηρητικά) (500ml) 5,50€
Lemonade with ginger B fresh

ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με κασέρι και προσούτο από τη Θράκη  4,50€
και πράσινη σαλάτα
Omelet with kasseri cheese and prosciutto from Thrace
with green salad
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν, κασέρι
και τηγανητό αυγό  4,00€
Whole grain bread with smoked ham, kasseri cheese
and fried egg
French toast με φρέσκα φρούτα, σιρόπι σφενδάμου 3,80€
και ζάχαρη άχνη 
French toast with fresh fruits, maple syrup and icing sugar
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο 2,50€
Traditional cheese pie
Πίτα ημέρας 3,00€
Pie of the day
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου 1,80€
Classic French croissant
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας 2,80€
French chocolate croissant
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί και σως
μαγιονέζα/μουστάρδα  3,80€
French baguette with ham, cheese and mustard/mayonnaise 

Μπαγκέτα ολικής με γλυκιά πιπεριά Φλωρίνης, 4,00€
τομάτα, μοτσαρέλα και ελιές
Whole grain baguette with sweet pepper from Florina,
tomato, mozzarella and olives
Bagel με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, μαρούλι και αβοκάντο 4,50€
Bagel with smoked salmon, cream cheese, lettuce and avocado
Τοστ ζαμπόν-τυρί 1,70€
Ham & cheese toast
Τοστ γαλοπούλα -τυρί 1,80€
Turkey & cheese toast
Τοστ με τυρί 1,40€
Cheese toast
Ποικιλία κριτσινιών  (2τμχ) 0,50€
Selection of bread sticks (2pcs)
Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης 4,00€
Madagascar vanilla muffin
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα 4,00€
Chocolate and caramel muffin
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας 2,00€
Vanilla & chocolate chips cookie
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας  2,00€
Chocolate & chocolate chips cookie

Extra υλικά: τομάτα 0,10€, ζαμπόν, 0,10€, τυρί 0,10€, γαλοπούλα 0,10€
Extra ingredients: tomato 0,10€, ham 0,10€, cheese 0,10€, turkey 0,10€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη ανάμικτη με κοτόπουλο, κρουτόν 6,50€
και dressing μαγιονέζας
Mixed green salad with chicken, crouton & mayonnaise dressing
Σαλάτα με λάχανο άσπρο, ξινόμηλο, καρύδια και 5,00€
βινεγκρέτ από μέλι
Salad with cabbage, green apple, nuts and honey vinaigrette 
Σαλάτα ζυμαρικών ολικής με μπρόκολο, τραγανό μπέικον 5,50€
και flakes παρμεζάνας 
Salad with whole grain pasta, broccoli, crispy bacon and
parmesan flakes
Σαλάτα Agora Bistro με σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρωδικά   6,00€
και τραγανά φύλλα κρούστας πάνω σε κρέμα από φέτα Δωδώνης
Agora Bistro salad with spinach, fresh onion, herbs and crusty
pastry leaves on a creamy Dodoni feta cheese    

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Μανιτάρια και σπανάκι σωτέ με τριμμένη παρμεζάνα  9,00€
Mushrooms and spinach sautéed with parmesan cheese
Πέννες Ναπολιταίν  5,50€
Penne Napolitana
Λινγκουίνι καρμπονάρα 9,00€
Linguine carbonara
Ριγκατόνι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυζήθρα  9,00€
Rigatoni with fresh minced beef and mizithra cheese
Kριθαρότο με τρυφερά μοσχαρίσια μάγουλα 12,00€
Orzo with tender beef cheeks
Κουσκους με γαρίδες, λαχανικά και σάλτσα από κρόκο Κοζάνης 10,00€
Couscous with shrimps, vegetables and saffron sauce
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα 8,00€
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese
Ριζότο με λαχανικά εποχής και λάδι τρούφας 8,50€
Risotto with seasonal vegetables and truffle oil
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι, τομάτα, 13,50€
μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise
and French fries
Φιλέτο γαλοπούλας με σάλτσα από μοσχάτο κρασί Σάμου 11,80€
και αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Tender turkey filet with muscat Samos wine sauce and
basmati rice
Τσιπούρα σχάρας φιλέτο (φυσικής εκτροφής)  με κινόα,  13,50€
λαχανικά και σως λάιμ
Grilled beam filet (natural farming) with quinoa, vegetables
and lime sauce
Πατάτες τηγανητές  3,80€
French fries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (1 μπάλα) 1,50€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (1 scoop)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (2 μπάλες) 3,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (2 scoops)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (3 μπάλες)  4,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (3 scoops)
Crumble μήλου  5,00€
Apple crumble
Panna cotta με σιρόπι από μούρα 5,50€
Panna cotta with blackberry sirop
Παραδοσιακή crème brûlée 6,00€
Traditional crème brûlée
Σοκολατόπιτα με παγωτό καϊμάκι  6,00€
Chocolate pie with kaimaki ice cream

Extra υλικά: Μέλι 0,80€, Μούσλι 0,80€
Extra ingredients: Honey 0,80€, Muesli 0,80€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ με ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX carbonated orangeade
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ χωρίς ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX non-carbonated orangeade
Λεμονάδα ΛΟΥΞ (250ml) 2,50€
LOUX lemonade
Coca cola (250ml) 2,50€
Coca cola zero (250ml) 2,50€
ΣΟΥΡΩΤΗ (200ml)  2,50€
SOUROTI sparkling water
Νερό (500ml) 0,50€
Still water

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) 5,50€
Vergina Weiss
Αλφα (330ml) 3,50€
Alfa
Septem Monday’s pilsner (330ml) 5,00€
Ζέος Lager (330ml) 4,20€
Zeos Lager



ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / ALCOHOLIC DRINKS
Τσίπουρο από τη Ζίτσα Γκλίναβος (200ml) 8,00€
Zitsa Glinavos Tsipouro
Βαρβαγιάννη ούζο Πλωμαρίου (200ml) 7,00€
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PROSECCO
Bottega Poeti Prosecco Doc (200ml) 9,50€

WHISKEYS 
Haig 6,00€
Johnnie Walker red label 6,00€

Johnnie Walker black label 8,00€
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Oban malt 14 y.o. 12,50€

Talisker malt 10 y.o. 12,50€

VODKAS 
Smirnoff red 6,00€
Belvedere 9,00€

GINS 
Gordon’s 6,00€
Hendrick’s 8,00€

RHUMS
Bacardi 6,00€

TEQUILAS
Jose Cuervo yellow 6,00€

LIQUERS
Campari 6,00€
Μartini 6,00€

COCKTAILS
Cosmopolitan 8,00€
Vodka, ginger and lemon grass  8,00€
Mai Tai 8,00€

ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / COFFEES & BEVERAGES
Ελληνικός καφές 1,90€
Greek coffee
Ελληνικός καφές διπλός 2,70€
Greek double coffee
Καφές φίλτρου 1,90€
Filter coffee
Espresso 2,45€
Espresso διπλός 3,30€
Espresso double
Espresso freddo 3,30€
Cappuccino 3,60€
Cappuccino διπλός 3,80€
Cappuccino double
Cappuccino freddo 3,80€
Στιγμιαίος ζεστός καφές (Νες καφέ) 3,00€
Instant hot coffee (Nescafé) 
Στιγμιαίος κρύος καφές (φραπέ) 3,00€
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ / GREEK BEVERAGES
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Τσάι του βουνού με κρητικά βότανα 2,50€
Greek mountain tea with herbs from Cretan land

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ / HOT TEAS
English breakfast 2,20€
Earl grey 2,20€
Πράσινο τσάι 2,20€
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* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση 0,40€

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΥΟ ΤΣΑΙ / ICE TEAS
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Κρύο πράσινο τσάι με ρόδι B fresh (500ml) (χωρίς συντηρητικά, 5,50€
χαμηλών θερμίδων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
Green tea with pomegranate B fresh
(no preservatives, low calories, no sugar)

ΧΥΜΟΙ / JUICES
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Freshly squeezed orange juice
Βιολογικός χυμός Ρόδι (200ml) 5,00€
Bio Pomegranate juice
Φυσικός χυμός εννέα φρούτων viva (250ml) 1,80€
Natural nine fruits juice viva
Λεμονάδα με πιπερόριζα Β fresh (χωρίς συντηρητικά) (500ml) 5,50€
Lemonade with ginger B fresh

ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με κασέρι και προσούτο από τη Θράκη  4,50€
και πράσινη σαλάτα
Omelet with kasseri cheese and prosciutto from Thrace
with green salad
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν, κασέρι
και τηγανητό αυγό  4,00€
Whole grain bread with smoked ham, kasseri cheese
and fried egg
French toast με φρέσκα φρούτα, σιρόπι σφενδάμου 3,80€
και ζάχαρη άχνη 
French toast with fresh fruits, maple syrup and icing sugar
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο 2,50€
Traditional cheese pie
Πίτα ημέρας 3,00€
Pie of the day
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου 1,80€
Classic French croissant
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας 2,80€
French chocolate croissant
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί και σως
μαγιονέζα/μουστάρδα  3,80€
French baguette with ham, cheese and mustard/mayonnaise 

Μπαγκέτα ολικής με γλυκιά πιπεριά Φλωρίνης, 4,00€
τομάτα, μοτσαρέλα και ελιές
Whole grain baguette with sweet pepper from Florina,
tomato, mozzarella and olives
Bagel με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, μαρούλι και αβοκάντο 4,50€
Bagel with smoked salmon, cream cheese, lettuce and avocado
Τοστ ζαμπόν-τυρί 1,70€
Ham & cheese toast
Τοστ γαλοπούλα -τυρί 1,80€
Turkey & cheese toast
Τοστ με τυρί 1,40€
Cheese toast
Ποικιλία κριτσινιών  (2τμχ) 0,50€
Selection of bread sticks (2pcs)
Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης 4,00€
Madagascar vanilla muffin
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα 4,00€
Chocolate and caramel muffin
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας 2,00€
Vanilla & chocolate chips cookie
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας  2,00€
Chocolate & chocolate chips cookie

Extra υλικά: τομάτα 0,10€, ζαμπόν, 0,10€, τυρί 0,10€, γαλοπούλα 0,10€
Extra ingredients: tomato 0,10€, ham 0,10€, cheese 0,10€, turkey 0,10€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη ανάμικτη με κοτόπουλο, κρουτόν 6,50€
και dressing μαγιονέζας
Mixed green salad with chicken, crouton & mayonnaise dressing
Σαλάτα με λάχανο άσπρο, ξινόμηλο, καρύδια και 5,00€
βινεγκρέτ από μέλι
Salad with cabbage, green apple, nuts and honey vinaigrette 
Σαλάτα ζυμαρικών ολικής με μπρόκολο, τραγανό μπέικον 5,50€
και flakes παρμεζάνας 
Salad with whole grain pasta, broccoli, crispy bacon and
parmesan flakes
Σαλάτα Agora Bistro με σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρωδικά   6,00€
και τραγανά φύλλα κρούστας πάνω σε κρέμα από φέτα Δωδώνης
Agora Bistro salad with spinach, fresh onion, herbs and crusty
pastry leaves on a creamy Dodoni feta cheese    

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Μανιτάρια και σπανάκι σωτέ με τριμμένη παρμεζάνα  9,00€
Mushrooms and spinach sautéed with parmesan cheese
Πέννες Ναπολιταίν  5,50€
Penne Napolitana
Λινγκουίνι καρμπονάρα 9,00€
Linguine carbonara
Ριγκατόνι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυζήθρα  9,00€
Rigatoni with fresh minced beef and mizithra cheese
Kριθαρότο με τρυφερά μοσχαρίσια μάγουλα 12,00€
Orzo with tender beef cheeks
Κουσκους με γαρίδες, λαχανικά και σάλτσα από κρόκο Κοζάνης 10,00€
Couscous with shrimps, vegetables and saffron sauce
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα 8,00€
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese
Ριζότο με λαχανικά εποχής και λάδι τρούφας 8,50€
Risotto with seasonal vegetables and truffle oil
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι, τομάτα, 13,50€
μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise
and French fries
Φιλέτο γαλοπούλας με σάλτσα από μοσχάτο κρασί Σάμου 11,80€
και αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Tender turkey filet with muscat Samos wine sauce and
basmati rice
Τσιπούρα σχάρας φιλέτο (φυσικής εκτροφής)  με κινόα,  13,50€
λαχανικά και σως λάιμ
Grilled beam filet (natural farming) with quinoa, vegetables
and lime sauce
Πατάτες τηγανητές  3,80€
French fries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (1 μπάλα) 1,50€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (1 scoop)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (2 μπάλες) 3,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (2 scoops)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (3 μπάλες)  4,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (3 scoops)
Crumble μήλου  5,00€
Apple crumble
Panna cotta με σιρόπι από μούρα 5,50€
Panna cotta with blackberry sirop
Παραδοσιακή crème brûlée 6,00€
Traditional crème brûlée
Σοκολατόπιτα με παγωτό καϊμάκι  6,00€
Chocolate pie with kaimaki ice cream

Extra υλικά: Μέλι 0,80€, Μούσλι 0,80€
Extra ingredients: Honey 0,80€, Muesli 0,80€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ με ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX carbonated orangeade
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ χωρίς ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX non-carbonated orangeade
Λεμονάδα ΛΟΥΞ (250ml) 2,50€
LOUX lemonade
Coca cola (250ml) 2,50€
Coca cola zero (250ml) 2,50€
ΣΟΥΡΩΤΗ (200ml)  2,50€
SOUROTI sparkling water
Νερό (500ml) 0,50€
Still water

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) 5,50€
Vergina Weiss
Αλφα (330ml) 3,50€
Alfa
Septem Monday’s pilsner (330ml) 5,00€
Ζέος Lager (330ml) 4,20€
Zeos Lager



*Στα σάντουιτς χρησιμοποιείται
  κατεψυγμένο ψωμάκι που ψήνεται στον φούρνο μας.
  Sandwiches are made with frozen bread baked in our oven.

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / ALCOHOLIC DRINKS
Τσίπουρο από τη Ζίτσα Γκλίναβος (200ml) 8,00€
Zitsa Glinavos Tsipouro
Βαρβαγιάννη ούζο Πλωμαρίου (200ml) 7,00€
Varvagiani Ouzo Plomari

PROSECCO
Bottega Poeti Prosecco Doc (200ml) 9,50€

WHISKEYS 
Haig 6,00€
Johnnie Walker red label 6,00€

Johnnie Walker black label 8,00€

Chivas Regal 8,00€

Oban malt 14 y.o. 12,50€

Talisker malt 10 y.o. 12,50€

VODKAS 
Smirnoff red 6,00€
Belvedere 9,00€

GINS 
Gordon’s 6,00€
Hendrick’s 8,00€

RHUMS
Bacardi 6,00€

TEQUILAS
Jose Cuervo yellow 6,00€

LIQUERS
Campari 6,00€
Μartini 6,00€

COCKTAILS
Cosmopolitan 8,00€
Vodka, ginger and lemon grass  8,00€
Mai Tai 8,00€

ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / COFFEES & BEVERAGES
Ελληνικός καφές 1,90€
Greek coffee
Ελληνικός καφές διπλός 2,70€
Greek double coffee
Καφές φίλτρου 1,90€
Filter coffee
Espresso 2,45€
Espresso διπλός 3,30€
Espresso double
Espresso freddo 3,30€
Cappuccino 3,60€
Cappuccino διπλός 3,80€
Cappuccino double
Cappuccino freddo 3,80€
Στιγμιαίος ζεστός καφές (Νες καφέ) 3,00€
Instant hot coffee (Nescafé) 
Στιγμιαίος κρύος καφές (φραπέ) 3,00€
Instant cold coffee (frappe)
Ζεστή ή κρύα σοκολάτα γάλακτος 3,30€
Hot or cold chocolate milk
Ζεστή σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα 3,50€
Hot chocolate milk with almonds

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ / GREEK BEVERAGES
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Τσάι του βουνού με κρητικά βότανα 2,50€
Greek mountain tea with herbs from Cretan land

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ / HOT TEAS
English breakfast 2,20€
Earl grey 2,20€
Πράσινο τσάι 2,20€
Green tea

* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση 0,40€

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΥΟ ΤΣΑΙ / ICE TEAS
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Κρύο πράσινο τσάι με ρόδι B fresh (500ml) (χωρίς συντηρητικά, 5,50€
χαμηλών θερμίδων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
Green tea with pomegranate B fresh
(no preservatives, low calories, no sugar)

ΧΥΜΟΙ / JUICES
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Freshly squeezed orange juice
Βιολογικός χυμός Ρόδι (200ml) 5,00€
Bio Pomegranate juice
Φυσικός χυμός εννέα φρούτων viva (250ml) 1,80€
Natural nine fruits juice viva
Λεμονάδα με πιπερόριζα Β fresh (χωρίς συντηρητικά) (500ml) 5,50€
Lemonade with ginger B fresh

ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με κασέρι και προσούτο από τη Θράκη  4,50€
και πράσινη σαλάτα
Omelet with kasseri cheese and prosciutto from Thrace
with green salad
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν, κασέρι
και τηγανητό αυγό  4,00€
Whole grain bread with smoked ham, kasseri cheese
and fried egg
French toast με φρέσκα φρούτα, σιρόπι σφενδάμου 3,80€
και ζάχαρη άχνη 
French toast with fresh fruits, maple syrup and icing sugar
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο 2,50€
Traditional cheese pie
Πίτα ημέρας 3,00€
Pie of the day
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου 1,80€
Classic French croissant
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας 2,80€
French chocolate croissant
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί και σως
μαγιονέζα/μουστάρδα  3,80€
French baguette with ham, cheese and mustard/mayonnaise 

Μπαγκέτα ολικής με γλυκιά πιπεριά Φλωρίνης, 4,00€
τομάτα, μοτσαρέλα και ελιές
Whole grain baguette with sweet pepper from Florina,
tomato, mozzarella and olives
Bagel με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, μαρούλι και αβοκάντο 4,50€
Bagel with smoked salmon, cream cheese, lettuce and avocado
Τοστ ζαμπόν-τυρί 1,70€
Ham & cheese toast
Τοστ γαλοπούλα -τυρί 1,80€
Turkey & cheese toast
Τοστ με τυρί 1,40€
Cheese toast
Ποικιλία κριτσινιών  (2τμχ) 0,50€
Selection of bread sticks (2pcs)
Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης 4,00€
Madagascar vanilla muffin
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα 4,00€
Chocolate and caramel muffin
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας 2,00€
Vanilla & chocolate chips cookie
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας  2,00€
Chocolate & chocolate chips cookie

Extra υλικά: τομάτα 0,10€, ζαμπόν, 0,10€, τυρί 0,10€, γαλοπούλα 0,10€
Extra ingredients: tomato 0,10€, ham 0,10€, cheese 0,10€, turkey 0,10€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη ανάμικτη με κοτόπουλο, κρουτόν 6,50€
και dressing μαγιονέζας
Mixed green salad with chicken, crouton & mayonnaise dressing
Σαλάτα με λάχανο άσπρο, ξινόμηλο, καρύδια και 5,00€
βινεγκρέτ από μέλι
Salad with cabbage, green apple, nuts and honey vinaigrette 
Σαλάτα ζυμαρικών ολικής με μπρόκολο, τραγανό μπέικον 5,50€
και flakes παρμεζάνας 
Salad with whole grain pasta, broccoli, crispy bacon and
parmesan flakes
Σαλάτα Agora Bistro με σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρωδικά   6,00€
και τραγανά φύλλα κρούστας πάνω σε κρέμα από φέτα Δωδώνης
Agora Bistro salad with spinach, fresh onion, herbs and crusty
pastry leaves on a creamy Dodoni feta cheese    

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Μανιτάρια και σπανάκι σωτέ με τριμμένη παρμεζάνα  9,00€
Mushrooms and spinach sautéed with parmesan cheese
Πέννες Ναπολιταίν  5,50€
Penne Napolitana
Λινγκουίνι καρμπονάρα 9,00€
Linguine carbonara
Ριγκατόνι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυζήθρα  9,00€
Rigatoni with fresh minced beef and mizithra cheese
Kριθαρότο με τρυφερά μοσχαρίσια μάγουλα 12,00€
Orzo with tender beef cheeks
Κουσκους με γαρίδες, λαχανικά και σάλτσα από κρόκο Κοζάνης 10,00€
Couscous with shrimps, vegetables and saffron sauce
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα 8,00€
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese
Ριζότο με λαχανικά εποχής και λάδι τρούφας 8,50€
Risotto with seasonal vegetables and truffle oil
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι, τομάτα, 13,50€
μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise
and French fries
Φιλέτο γαλοπούλας με σάλτσα από μοσχάτο κρασί Σάμου 11,80€
και αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Tender turkey filet with muscat Samos wine sauce and
basmati rice
Τσιπούρα σχάρας φιλέτο (φυσικής εκτροφής)  με κινόα,  13,50€
λαχανικά και σως λάιμ
Grilled beam filet (natural farming) with quinoa, vegetables
and lime sauce
Πατάτες τηγανητές  3,80€
French fries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (1 μπάλα) 1,50€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (1 scoop)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (2 μπάλες) 3,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (2 scoops)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (3 μπάλες)  4,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (3 scoops)
Crumble μήλου  5,00€
Apple crumble
Panna cotta με σιρόπι από μούρα 5,50€
Panna cotta with blackberry sirop
Παραδοσιακή crème brûlée 6,00€
Traditional crème brûlée
Σοκολατόπιτα με παγωτό καϊμάκι  6,00€
Chocolate pie with kaimaki ice cream

Extra υλικά: Μέλι 0,80€, Μούσλι 0,80€
Extra ingredients: Honey 0,80€, Muesli 0,80€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ με ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX carbonated orangeade
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ χωρίς ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX non-carbonated orangeade
Λεμονάδα ΛΟΥΞ (250ml) 2,50€
LOUX lemonade
Coca cola (250ml) 2,50€
Coca cola zero (250ml) 2,50€
ΣΟΥΡΩΤΗ (200ml)  2,50€
SOUROTI sparkling water
Νερό (500ml) 0,50€
Still water

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) 5,50€
Vergina Weiss
Αλφα (330ml) 3,50€
Alfa
Septem Monday’s pilsner (330ml) 5,00€
Ζέος Lager (330ml) 4,20€
Zeos Lager



ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / ALCOHOLIC DRINKS
Τσίπουρο από τη Ζίτσα Γκλίναβος (200ml) 8,00€
Zitsa Glinavos Tsipouro
Βαρβαγιάννη ούζο Πλωμαρίου (200ml) 7,00€
Varvagiani Ouzo Plomari

PROSECCO
Bottega Poeti Prosecco Doc (200ml) 9,50€

WHISKEYS 
Haig 6,00€
Johnnie Walker red label 6,00€

Johnnie Walker black label 8,00€

Chivas Regal 8,00€

Oban malt 14 y.o. 12,50€

Talisker malt 10 y.o. 12,50€

VODKAS 
Smirnoff red 6,00€
Belvedere 9,00€

GINS 
Gordon’s 6,00€
Hendrick’s 8,00€

RHUMS
Bacardi 6,00€

TEQUILAS
Jose Cuervo yellow 6,00€

LIQUERS
Campari 6,00€
Μartini 6,00€

COCKTAILS
Cosmopolitan 8,00€
Vodka, ginger and lemon grass  8,00€
Mai Tai 8,00€

ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / COFFEES & BEVERAGES
Ελληνικός καφές 1,90€
Greek coffee
Ελληνικός καφές διπλός 2,70€
Greek double coffee
Καφές φίλτρου 1,90€
Filter coffee
Espresso 2,45€
Espresso διπλός 3,30€
Espresso double
Espresso freddo 3,30€
Cappuccino 3,60€
Cappuccino διπλός 3,80€
Cappuccino double
Cappuccino freddo 3,80€
Στιγμιαίος ζεστός καφές (Νες καφέ) 3,00€
Instant hot coffee (Nescafé) 
Στιγμιαίος κρύος καφές (φραπέ) 3,00€
Instant cold coffee (frappe)
Ζεστή ή κρύα σοκολάτα γάλακτος 3,30€
Hot or cold chocolate milk
Ζεστή σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα 3,50€
Hot chocolate milk with almonds

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ / GREEK BEVERAGES
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Τσάι του βουνού με κρητικά βότανα 2,50€
Greek mountain tea with herbs from Cretan land

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ / HOT TEAS
English breakfast 2,20€
Earl grey 2,20€
Πράσινο τσάι 2,20€
Green tea

* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση 0,40€

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΥΟ ΤΣΑΙ / ICE TEAS
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Κρύο πράσινο τσάι με ρόδι B fresh (500ml) (χωρίς συντηρητικά, 5,50€
χαμηλών θερμίδων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
Green tea with pomegranate B fresh
(no preservatives, low calories, no sugar)

ΧΥΜΟΙ / JUICES
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Freshly squeezed orange juice
Βιολογικός χυμός Ρόδι (200ml) 5,00€
Bio Pomegranate juice
Φυσικός χυμός εννέα φρούτων viva (250ml) 1,80€
Natural nine fruits juice viva
Λεμονάδα με πιπερόριζα Β fresh (χωρίς συντηρητικά) (500ml) 5,50€
Lemonade with ginger B fresh

ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με κασέρι και προσούτο από τη Θράκη  4,50€
και πράσινη σαλάτα
Omelet with kasseri cheese and prosciutto from Thrace
with green salad
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν, κασέρι
και τηγανητό αυγό  4,00€
Whole grain bread with smoked ham, kasseri cheese
and fried egg
French toast με φρέσκα φρούτα, σιρόπι σφενδάμου 3,80€
και ζάχαρη άχνη 
French toast with fresh fruits, maple syrup and icing sugar
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο 2,50€
Traditional cheese pie
Πίτα ημέρας 3,00€
Pie of the day
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου 1,80€
Classic French croissant
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας 2,80€
French chocolate croissant
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί και σως
μαγιονέζα/μουστάρδα  3,80€
French baguette with ham, cheese and mustard/mayonnaise 

Μπαγκέτα ολικής με γλυκιά πιπεριά Φλωρίνης, 4,00€
τομάτα, μοτσαρέλα και ελιές
Whole grain baguette with sweet pepper from Florina,
tomato, mozzarella and olives
Bagel με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, μαρούλι και αβοκάντο 4,50€
Bagel with smoked salmon, cream cheese, lettuce and avocado
Τοστ ζαμπόν-τυρί 1,70€
Ham & cheese toast
Τοστ γαλοπούλα -τυρί 1,80€
Turkey & cheese toast
Τοστ με τυρί 1,40€
Cheese toast
Ποικιλία κριτσινιών  (2τμχ) 0,50€
Selection of bread sticks (2pcs)
Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης 4,00€
Madagascar vanilla muffin
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα 4,00€
Chocolate and caramel muffin
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας 2,00€
Vanilla & chocolate chips cookie
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας  2,00€
Chocolate & chocolate chips cookie

Extra υλικά: τομάτα 0,10€, ζαμπόν, 0,10€, τυρί 0,10€, γαλοπούλα 0,10€
Extra ingredients: tomato 0,10€, ham 0,10€, cheese 0,10€, turkey 0,10€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη ανάμικτη με κοτόπουλο, κρουτόν 6,50€
και dressing μαγιονέζας
Mixed green salad with chicken, crouton & mayonnaise dressing
Σαλάτα με λάχανο άσπρο, ξινόμηλο, καρύδια και 5,00€
βινεγκρέτ από μέλι
Salad with cabbage, green apple, nuts and honey vinaigrette 
Σαλάτα ζυμαρικών ολικής με μπρόκολο, τραγανό μπέικον 5,50€
και flakes παρμεζάνας 
Salad with whole grain pasta, broccoli, crispy bacon and
parmesan flakes
Σαλάτα Agora Bistro με σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρωδικά   6,00€
και τραγανά φύλλα κρούστας πάνω σε κρέμα από φέτα Δωδώνης
Agora Bistro salad with spinach, fresh onion, herbs and crusty
pastry leaves on a creamy Dodoni feta cheese    

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Μανιτάρια και σπανάκι σωτέ με τριμμένη παρμεζάνα  9,00€
Mushrooms and spinach sautéed with parmesan cheese
Πέννες Ναπολιταίν  5,50€
Penne Napolitana
Λινγκουίνι καρμπονάρα 9,00€
Linguine carbonara
Ριγκατόνι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυζήθρα  9,00€
Rigatoni with fresh minced beef and mizithra cheese
Kριθαρότο με τρυφερά μοσχαρίσια μάγουλα 12,00€
Orzo with tender beef cheeks
Κουσκους με γαρίδες, λαχανικά και σάλτσα από κρόκο Κοζάνης 10,00€
Couscous with shrimps, vegetables and saffron sauce
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα 8,00€
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese
Ριζότο με λαχανικά εποχής και λάδι τρούφας 8,50€
Risotto with seasonal vegetables and truffle oil
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι, τομάτα, 13,50€
μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise
and French fries
Φιλέτο γαλοπούλας με σάλτσα από μοσχάτο κρασί Σάμου 11,80€
και αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Tender turkey filet with muscat Samos wine sauce and
basmati rice
Τσιπούρα σχάρας φιλέτο (φυσικής εκτροφής)  με κινόα,  13,50€
λαχανικά και σως λάιμ
Grilled beam filet (natural farming) with quinoa, vegetables
and lime sauce
Πατάτες τηγανητές  3,80€
French fries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (1 μπάλα) 1,50€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (1 scoop)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (2 μπάλες) 3,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (2 scoops)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (3 μπάλες)  4,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (3 scoops)
Crumble μήλου  5,00€
Apple crumble
Panna cotta με σιρόπι από μούρα 5,50€
Panna cotta with blackberry sirop
Παραδοσιακή crème brûlée 6,00€
Traditional crème brûlée
Σοκολατόπιτα με παγωτό καϊμάκι  6,00€
Chocolate pie with kaimaki ice cream

Extra υλικά: Μέλι 0,80€, Μούσλι 0,80€
Extra ingredients: Honey 0,80€, Muesli 0,80€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ με ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX carbonated orangeade
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ χωρίς ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX non-carbonated orangeade
Λεμονάδα ΛΟΥΞ (250ml) 2,50€
LOUX lemonade
Coca cola (250ml) 2,50€
Coca cola zero (250ml) 2,50€
ΣΟΥΡΩΤΗ (200ml)  2,50€
SOUROTI sparkling water
Νερό (500ml) 0,50€
Still water

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) 5,50€
Vergina Weiss
Αλφα (330ml) 3,50€
Alfa
Septem Monday’s pilsner (330ml) 5,00€
Ζέος Lager (330ml) 4,20€
Zeos Lager

*Για επιλογές vegetarian και vegan θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε
For vegetarian and vegan options we will be glad to inform you



 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / ALCOHOLIC DRINKS
Τσίπουρο από τη Ζίτσα Γκλίναβος (200ml) 8,00€
Zitsa Glinavos Tsipouro
Βαρβαγιάννη ούζο Πλωμαρίου (200ml) 7,00€
Varvagiani Ouzo Plomari

PROSECCO
Bottega Poeti Prosecco Doc (200ml) 9,50€

WHISKEYS 
Haig 6,00€
Johnnie Walker red label 6,00€

Johnnie Walker black label 8,00€

Chivas Regal 8,00€

Oban malt 14 y.o. 12,50€

Talisker malt 10 y.o. 12,50€

VODKAS 
Smirnoff red 6,00€
Belvedere 9,00€

GINS 
Gordon’s 6,00€
Hendrick’s 8,00€

RHUMS
Bacardi 6,00€

TEQUILAS
Jose Cuervo yellow 6,00€

LIQUERS
Campari 6,00€
Μartini 6,00€

COCKTAILS
Cosmopolitan 8,00€
Vodka, ginger and lemon grass  8,00€
Mai Tai 8,00€

ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / COFFEES & BEVERAGES
Ελληνικός καφές 1,90€
Greek coffee
Ελληνικός καφές διπλός 2,70€
Greek double coffee
Καφές φίλτρου 1,90€
Filter coffee
Espresso 2,45€
Espresso διπλός 3,30€
Espresso double
Espresso freddo 3,30€
Cappuccino 3,60€
Cappuccino διπλός 3,80€
Cappuccino double
Cappuccino freddo 3,80€
Στιγμιαίος ζεστός καφές (Νες καφέ) 3,00€
Instant hot coffee (Nescafé) 
Στιγμιαίος κρύος καφές (φραπέ) 3,00€
Instant cold coffee (frappe)
Ζεστή ή κρύα σοκολάτα γάλακτος 3,30€
Hot or cold chocolate milk
Ζεστή σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα 3,50€
Hot chocolate milk with almonds

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ / GREEK BEVERAGES
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Τσάι του βουνού με κρητικά βότανα 2,50€
Greek mountain tea with herbs from Cretan land

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ / HOT TEAS
English breakfast 2,20€
Earl grey 2,20€
Πράσινο τσάι 2,20€
Green tea

* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση 0,40€

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΥΟ ΤΣΑΙ / ICE TEAS
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Κρύο πράσινο τσάι με ρόδι B fresh (500ml) (χωρίς συντηρητικά, 5,50€
χαμηλών θερμίδων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
Green tea with pomegranate B fresh
(no preservatives, low calories, no sugar)

ΧΥΜΟΙ / JUICES
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Freshly squeezed orange juice
Βιολογικός χυμός Ρόδι (200ml) 5,00€
Bio Pomegranate juice
Φυσικός χυμός εννέα φρούτων viva (250ml) 1,80€
Natural nine fruits juice viva
Λεμονάδα με πιπερόριζα Β fresh (χωρίς συντηρητικά) (500ml) 5,50€
Lemonade with ginger B fresh

ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με κασέρι και προσούτο από τη Θράκη  4,50€
και πράσινη σαλάτα
Omelet with kasseri cheese and prosciutto from Thrace
with green salad
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν, κασέρι
και τηγανητό αυγό  4,00€
Whole grain bread with smoked ham, kasseri cheese
and fried egg
French toast με φρέσκα φρούτα, σιρόπι σφενδάμου 3,80€
και ζάχαρη άχνη 
French toast with fresh fruits, maple syrup and icing sugar
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο 2,50€
Traditional cheese pie
Πίτα ημέρας 3,00€
Pie of the day
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου 1,80€
Classic French croissant
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας 2,80€
French chocolate croissant
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί και σως
μαγιονέζα/μουστάρδα  3,80€
French baguette with ham, cheese and mustard/mayonnaise 

Μπαγκέτα ολικής με γλυκιά πιπεριά Φλωρίνης, 4,00€
τομάτα, μοτσαρέλα και ελιές
Whole grain baguette with sweet pepper from Florina,
tomato, mozzarella and olives
Bagel με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, μαρούλι και αβοκάντο 4,50€
Bagel with smoked salmon, cream cheese, lettuce and avocado
Τοστ ζαμπόν-τυρί 1,70€
Ham & cheese toast
Τοστ γαλοπούλα -τυρί 1,80€
Turkey & cheese toast
Τοστ με τυρί 1,40€
Cheese toast
Ποικιλία κριτσινιών  (2τμχ) 0,50€
Selection of bread sticks (2pcs)
Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης 4,00€
Madagascar vanilla muffin
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα 4,00€
Chocolate and caramel muffin
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας 2,00€
Vanilla & chocolate chips cookie
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας  2,00€
Chocolate & chocolate chips cookie

Extra υλικά: τομάτα 0,10€, ζαμπόν, 0,10€, τυρί 0,10€, γαλοπούλα 0,10€
Extra ingredients: tomato 0,10€, ham 0,10€, cheese 0,10€, turkey 0,10€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη ανάμικτη με κοτόπουλο, κρουτόν 6,50€
και dressing μαγιονέζας
Mixed green salad with chicken, crouton & mayonnaise dressing
Σαλάτα με λάχανο άσπρο, ξινόμηλο, καρύδια και 5,00€
βινεγκρέτ από μέλι
Salad with cabbage, green apple, nuts and honey vinaigrette 
Σαλάτα ζυμαρικών ολικής με μπρόκολο, τραγανό μπέικον 5,50€
και flakes παρμεζάνας 
Salad with whole grain pasta, broccoli, crispy bacon and
parmesan flakes
Σαλάτα Agora Bistro με σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρωδικά   6,00€
και τραγανά φύλλα κρούστας πάνω σε κρέμα από φέτα Δωδώνης
Agora Bistro salad with spinach, fresh onion, herbs and crusty
pastry leaves on a creamy Dodoni feta cheese    

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Μανιτάρια και σπανάκι σωτέ με τριμμένη παρμεζάνα  9,00€
Mushrooms and spinach sautéed with parmesan cheese
Πέννες Ναπολιταίν  5,50€
Penne Napolitana
Λινγκουίνι καρμπονάρα 9,00€
Linguine carbonara
Ριγκατόνι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυζήθρα  9,00€
Rigatoni with fresh minced beef and mizithra cheese
Kριθαρότο με τρυφερά μοσχαρίσια μάγουλα 12,00€
Orzo with tender beef cheeks
Κουσκους με γαρίδες, λαχανικά και σάλτσα από κρόκο Κοζάνης 10,00€
Couscous with shrimps, vegetables and saffron sauce
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα 8,00€
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese
Ριζότο με λαχανικά εποχής και λάδι τρούφας 8,50€
Risotto with seasonal vegetables and truffle oil
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι, τομάτα, 13,50€
μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise
and French fries
Φιλέτο γαλοπούλας με σάλτσα από μοσχάτο κρασί Σάμου 11,80€
και αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Tender turkey filet with muscat Samos wine sauce and
basmati rice
Τσιπούρα σχάρας φιλέτο (φυσικής εκτροφής)  με κινόα,  13,50€
λαχανικά και σως λάιμ
Grilled beam filet (natural farming) with quinoa, vegetables
and lime sauce
Πατάτες τηγανητές  3,80€
French fries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (1 μπάλα) 1,50€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (1 scoop)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (2 μπάλες) 3,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (2 scoops)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (3 μπάλες)  4,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (3 scoops)
Crumble μήλου  5,00€
Apple crumble
Panna cotta με σιρόπι από μούρα 5,50€
Panna cotta with blackberry sirop
Παραδοσιακή crème brûlée 6,00€
Traditional crème brûlée
Σοκολατόπιτα με παγωτό καϊμάκι  6,00€
Chocolate pie with kaimaki ice cream

Extra υλικά: Μέλι 0,80€, Μούσλι 0,80€
Extra ingredients: Honey 0,80€, Muesli 0,80€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ με ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX carbonated orangeade
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ χωρίς ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX non-carbonated orangeade
Λεμονάδα ΛΟΥΞ (250ml) 2,50€
LOUX lemonade
Coca cola (250ml) 2,50€
Coca cola zero (250ml) 2,50€
ΣΟΥΡΩΤΗ (200ml)  2,50€
SOUROTI sparkling water
Νερό (500ml) 0,50€
Still water

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) 5,50€
Vergina Weiss
Αλφα (330ml) 3,50€
Alfa
Septem Monday’s pilsner (330ml) 5,00€
Ζέος Lager (330ml) 4,20€
Zeos Lager



ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / ALCOHOLIC DRINKS
Τσίπουρο από τη Ζίτσα Γκλίναβος (200ml) 8,00€
Zitsa Glinavos Tsipouro
Βαρβαγιάννη ούζο Πλωμαρίου (200ml) 7,00€
Varvagiani Ouzo Plomari

PROSECCO
Bottega Poeti Prosecco Doc (200ml) 9,50€

WHISKEYS 
Haig 6,00€
Johnnie Walker red label 6,00€

Johnnie Walker black label 8,00€

Chivas Regal 8,00€

Oban malt 14 y.o. 12,50€

Talisker malt 10 y.o. 12,50€

VODKAS 
Smirnoff red 6,00€
Belvedere 9,00€

GINS 
Gordon’s 6,00€
Hendrick’s 8,00€

RHUMS
Bacardi 6,00€

TEQUILAS
Jose Cuervo yellow 6,00€

LIQUERS
Campari 6,00€
Μartini 6,00€

COCKTAILS
Cosmopolitan 8,00€
Vodka, ginger and lemon grass  8,00€
Mai Tai 8,00€

ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / COFFEES & BEVERAGES
Ελληνικός καφές 1,90€
Greek coffee
Ελληνικός καφές διπλός 2,70€
Greek double coffee
Καφές φίλτρου 1,90€
Filter coffee
Espresso 2,45€
Espresso διπλός 3,30€
Espresso double
Espresso freddo 3,30€
Cappuccino 3,60€
Cappuccino διπλός 3,80€
Cappuccino double
Cappuccino freddo 3,80€
Στιγμιαίος ζεστός καφές (Νες καφέ) 3,00€
Instant hot coffee (Nescafé) 
Στιγμιαίος κρύος καφές (φραπέ) 3,00€
Instant cold coffee (frappe)
Ζεστή ή κρύα σοκολάτα γάλακτος 3,30€
Hot or cold chocolate milk
Ζεστή σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα 3,50€
Hot chocolate milk with almonds

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ / GREEK BEVERAGES
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Τσάι του βουνού με κρητικά βότανα 2,50€
Greek mountain tea with herbs from Cretan land

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ / HOT TEAS
English breakfast 2,20€
Earl grey 2,20€
Πράσινο τσάι 2,20€
Green tea

* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση 0,40€

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΥΟ ΤΣΑΙ / ICE TEAS
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Κρύο πράσινο τσάι με ρόδι B fresh (500ml) (χωρίς συντηρητικά, 5,50€
χαμηλών θερμίδων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
Green tea with pomegranate B fresh
(no preservatives, low calories, no sugar)

ΧΥΜΟΙ / JUICES
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Freshly squeezed orange juice
Βιολογικός χυμός Ρόδι (200ml) 5,00€
Bio Pomegranate juice
Φυσικός χυμός εννέα φρούτων viva (250ml) 1,80€
Natural nine fruits juice viva
Λεμονάδα με πιπερόριζα Β fresh (χωρίς συντηρητικά) (500ml) 5,50€
Lemonade with ginger B fresh

ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με κασέρι και προσούτο από τη Θράκη  4,50€
και πράσινη σαλάτα
Omelet with kasseri cheese and prosciutto from Thrace
with green salad
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν, κασέρι
και τηγανητό αυγό  4,00€
Whole grain bread with smoked ham, kasseri cheese
and fried egg
French toast με φρέσκα φρούτα, σιρόπι σφενδάμου 3,80€
και ζάχαρη άχνη 
French toast with fresh fruits, maple syrup and icing sugar
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο 2,50€
Traditional cheese pie
Πίτα ημέρας 3,00€
Pie of the day
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου 1,80€
Classic French croissant
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας 2,80€
French chocolate croissant
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί και σως
μαγιονέζα/μουστάρδα  3,80€
French baguette with ham, cheese and mustard/mayonnaise 

Μπαγκέτα ολικής με γλυκιά πιπεριά Φλωρίνης, 4,00€
τομάτα, μοτσαρέλα και ελιές
Whole grain baguette with sweet pepper from Florina,
tomato, mozzarella and olives
Bagel με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, μαρούλι και αβοκάντο 4,50€
Bagel with smoked salmon, cream cheese, lettuce and avocado
Τοστ ζαμπόν-τυρί 1,70€
Ham & cheese toast
Τοστ γαλοπούλα -τυρί 1,80€
Turkey & cheese toast
Τοστ με τυρί 1,40€
Cheese toast
Ποικιλία κριτσινιών  (2τμχ) 0,50€
Selection of bread sticks (2pcs)
Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης 4,00€
Madagascar vanilla muffin
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα 4,00€
Chocolate and caramel muffin
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας 2,00€
Vanilla & chocolate chips cookie
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας  2,00€
Chocolate & chocolate chips cookie

Extra υλικά: τομάτα 0,10€, ζαμπόν, 0,10€, τυρί 0,10€, γαλοπούλα 0,10€
Extra ingredients: tomato 0,10€, ham 0,10€, cheese 0,10€, turkey 0,10€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη ανάμικτη με κοτόπουλο, κρουτόν 6,50€
και dressing μαγιονέζας
Mixed green salad with chicken, crouton & mayonnaise dressing
Σαλάτα με λάχανο άσπρο, ξινόμηλο, καρύδια και 5,00€
βινεγκρέτ από μέλι
Salad with cabbage, green apple, nuts and honey vinaigrette 
Σαλάτα ζυμαρικών ολικής με μπρόκολο, τραγανό μπέικον 5,50€
και flakes παρμεζάνας 
Salad with whole grain pasta, broccoli, crispy bacon and
parmesan flakes
Σαλάτα Agora Bistro με σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρωδικά   6,00€
και τραγανά φύλλα κρούστας πάνω σε κρέμα από φέτα Δωδώνης
Agora Bistro salad with spinach, fresh onion, herbs and crusty
pastry leaves on a creamy Dodoni feta cheese    

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Μανιτάρια και σπανάκι σωτέ με τριμμένη παρμεζάνα  9,00€
Mushrooms and spinach sautéed with parmesan cheese
Πέννες Ναπολιταίν  5,50€
Penne Napolitana
Λινγκουίνι καρμπονάρα 9,00€
Linguine carbonara
Ριγκατόνι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυζήθρα  9,00€
Rigatoni with fresh minced beef and mizithra cheese
Kριθαρότο με τρυφερά μοσχαρίσια μάγουλα 12,00€
Orzo with tender beef cheeks
Κουσκους με γαρίδες, λαχανικά και σάλτσα από κρόκο Κοζάνης 10,00€
Couscous with shrimps, vegetables and saffron sauce
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα 8,00€
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese
Ριζότο με λαχανικά εποχής και λάδι τρούφας 8,50€
Risotto with seasonal vegetables and truffle oil
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι, τομάτα, 13,50€
μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise
and French fries
Φιλέτο γαλοπούλας με σάλτσα από μοσχάτο κρασί Σάμου 11,80€
και αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Tender turkey filet with muscat Samos wine sauce and
basmati rice
Τσιπούρα σχάρας φιλέτο (φυσικής εκτροφής)  με κινόα,  13,50€
λαχανικά και σως λάιμ
Grilled beam filet (natural farming) with quinoa, vegetables
and lime sauce
Πατάτες τηγανητές  3,80€
French fries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (1 μπάλα) 1,50€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (1 scoop)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (2 μπάλες) 3,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (2 scoops)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (3 μπάλες)  4,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (3 scoops)
Crumble μήλου  5,00€
Apple crumble
Panna cotta με σιρόπι από μούρα 5,50€
Panna cotta with blackberry sirop
Παραδοσιακή crème brûlée 6,00€
Traditional crème brûlée
Σοκολατόπιτα με παγωτό καϊμάκι  6,00€
Chocolate pie with kaimaki ice cream

Extra υλικά: Μέλι 0,80€, Μούσλι 0,80€
Extra ingredients: Honey 0,80€, Muesli 0,80€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ με ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX carbonated orangeade
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ χωρίς ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX non-carbonated orangeade
Λεμονάδα ΛΟΥΞ (250ml) 2,50€
LOUX lemonade
Coca cola (250ml) 2,50€
Coca cola zero (250ml) 2,50€
ΣΟΥΡΩΤΗ (200ml)  2,50€
SOUROTI sparkling water
Νερό (500ml) 0,50€
Still water

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) 5,50€
Vergina Weiss
Αλφα (330ml) 3,50€
Alfa
Septem Monday’s pilsner (330ml) 5,00€
Ζέος Lager (330ml) 4,20€
Zeos Lager



ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / ALCOHOLIC DRINKS
Τσίπουρο από τη Ζίτσα Γκλίναβος (200ml) 8,00€
Zitsa Glinavos Tsipouro
Βαρβαγιάννη ούζο Πλωμαρίου (200ml) 7,00€
Varvagiani Ouzo Plomari

PROSECCO
Bottega Poeti Prosecco Doc (200ml) 9,50€

WHISKEYS 
Haig 6,00€
Johnnie Walker red label 6,00€

Johnnie Walker black label 8,00€

Chivas Regal 8,00€

Oban malt 14 y.o. 12,50€

Talisker malt 10 y.o. 12,50€

VODKAS 
Smirnoff red 6,00€
Belvedere 9,00€

GINS 
Gordon’s 6,00€
Hendrick’s 8,00€

RHUMS
Bacardi 6,00€

TEQUILAS
Jose Cuervo yellow 6,00€

LIQUERS
Campari 6,00€
Μartini 6,00€

COCKTAILS
Cosmopolitan 8,00€
Vodka, ginger and lemon grass  8,00€
Mai Tai 8,00€

ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / COFFEES & BEVERAGES
Ελληνικός καφές 1,90€
Greek coffee
Ελληνικός καφές διπλός 2,70€
Greek double coffee
Καφές φίλτρου 1,90€
Filter coffee
Espresso 2,45€
Espresso διπλός 3,30€
Espresso double
Espresso freddo 3,30€
Cappuccino 3,60€
Cappuccino διπλός 3,80€
Cappuccino double
Cappuccino freddo 3,80€
Στιγμιαίος ζεστός καφές (Νες καφέ) 3,00€
Instant hot coffee (Nescafé) 
Στιγμιαίος κρύος καφές (φραπέ) 3,00€
Instant cold coffee (frappe)
Ζεστή ή κρύα σοκολάτα γάλακτος 3,30€
Hot or cold chocolate milk
Ζεστή σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα 3,50€
Hot chocolate milk with almonds

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ / GREEK BEVERAGES
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Τσάι του βουνού με κρητικά βότανα 2,50€
Greek mountain tea with herbs from Cretan land

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ / HOT TEAS
English breakfast 2,20€
Earl grey 2,20€
Πράσινο τσάι 2,20€
Green tea

* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση 0,40€

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΥΟ ΤΣΑΙ / ICE TEAS
Τσάι του βουνού 2,20€
Greek mountain tea 
Κρύο πράσινο τσάι με ρόδι B fresh (500ml) (χωρίς συντηρητικά, 5,50€
χαμηλών θερμίδων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
Green tea with pomegranate B fresh
(no preservatives, low calories, no sugar)

ΧΥΜΟΙ / JUICES
Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Freshly squeezed orange juice
Βιολογικός χυμός Ρόδι (200ml) 5,00€
Bio Pomegranate juice
Φυσικός χυμός εννέα φρούτων viva (250ml) 1,80€
Natural nine fruits juice viva
Λεμονάδα με πιπερόριζα Β fresh (χωρίς συντηρητικά) (500ml) 5,50€
Lemonade with ginger B fresh

ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με κασέρι και προσούτο από τη Θράκη  4,50€
και πράσινη σαλάτα
Omelet with kasseri cheese and prosciutto from Thrace
with green salad
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν, κασέρι
και τηγανητό αυγό  4,00€
Whole grain bread with smoked ham, kasseri cheese
and fried egg
French toast με φρέσκα φρούτα, σιρόπι σφενδάμου 3,80€
και ζάχαρη άχνη 
French toast with fresh fruits, maple syrup and icing sugar
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 
Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο 2,50€
Traditional cheese pie
Πίτα ημέρας 3,00€
Pie of the day
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου 1,80€
Classic French croissant
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας 2,80€
French chocolate croissant
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί και σως
μαγιονέζα/μουστάρδα  3,80€
French baguette with ham, cheese and mustard/mayonnaise 

Μπαγκέτα ολικής με γλυκιά πιπεριά Φλωρίνης, 4,00€
τομάτα, μοτσαρέλα και ελιές
Whole grain baguette with sweet pepper from Florina,
tomato, mozzarella and olives
Bagel με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, μαρούλι και αβοκάντο 4,50€
Bagel with smoked salmon, cream cheese, lettuce and avocado
Τοστ ζαμπόν-τυρί 1,70€
Ham & cheese toast
Τοστ γαλοπούλα -τυρί 1,80€
Turkey & cheese toast
Τοστ με τυρί 1,40€
Cheese toast
Ποικιλία κριτσινιών  (2τμχ) 0,50€
Selection of bread sticks (2pcs)
Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης 4,00€
Madagascar vanilla muffin
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα 4,00€
Chocolate and caramel muffin
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας 2,00€
Vanilla & chocolate chips cookie
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας  2,00€
Chocolate & chocolate chips cookie

Extra υλικά: τομάτα 0,10€, ζαμπόν, 0,10€, τυρί 0,10€, γαλοπούλα 0,10€
Extra ingredients: tomato 0,10€, ham 0,10€, cheese 0,10€, turkey 0,10€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα πράσινη ανάμικτη με κοτόπουλο, κρουτόν 6,50€
και dressing μαγιονέζας
Mixed green salad with chicken, crouton & mayonnaise dressing
Σαλάτα με λάχανο άσπρο, ξινόμηλο, καρύδια και 5,00€
βινεγκρέτ από μέλι
Salad with cabbage, green apple, nuts and honey vinaigrette 
Σαλάτα ζυμαρικών ολικής με μπρόκολο, τραγανό μπέικον 5,50€
και flakes παρμεζάνας 
Salad with whole grain pasta, broccoli, crispy bacon and
parmesan flakes
Σαλάτα Agora Bistro με σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρωδικά   6,00€
και τραγανά φύλλα κρούστας πάνω σε κρέμα από φέτα Δωδώνης
Agora Bistro salad with spinach, fresh onion, herbs and crusty
pastry leaves on a creamy Dodoni feta cheese    

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Μανιτάρια και σπανάκι σωτέ με τριμμένη παρμεζάνα  9,00€
Mushrooms and spinach sautéed with parmesan cheese
Πέννες Ναπολιταίν  5,50€
Penne Napolitana
Λινγκουίνι καρμπονάρα 9,00€
Linguine carbonara
Ριγκατόνι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυζήθρα  9,00€
Rigatoni with fresh minced beef and mizithra cheese
Kριθαρότο με τρυφερά μοσχαρίσια μάγουλα 12,00€
Orzo with tender beef cheeks
Κουσκους με γαρίδες, λαχανικά και σάλτσα από κρόκο Κοζάνης 10,00€
Couscous with shrimps, vegetables and saffron sauce
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα 8,00€
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese
Ριζότο με λαχανικά εποχής και λάδι τρούφας 8,50€
Risotto with seasonal vegetables and truffle oil
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι, τομάτα, 13,50€
μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise
and French fries
Φιλέτο γαλοπούλας με σάλτσα από μοσχάτο κρασί Σάμου 11,80€
και αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Tender turkey filet with muscat Samos wine sauce and
basmati rice
Τσιπούρα σχάρας φιλέτο (φυσικής εκτροφής)  με κινόα,  13,50€
λαχανικά και σως λάιμ
Grilled beam filet (natural farming) with quinoa, vegetables
and lime sauce
Πατάτες τηγανητές  3,80€
French fries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) 3,20€
Homemade cake of the day (2 slices)
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι 3,80€
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι 3,80€
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής 3,80€
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής 4,00€
Fresh seasonal fruits
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (1 μπάλα) 1,50€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (1 scoop)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (2 μπάλες) 3,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (2 scoops)
Παγωτά  (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) - (3 μπάλες)  4,00€
Ice creams (vanilla, strawberry, chocolate) - (3 scoops)
Crumble μήλου  5,00€
Apple crumble
Panna cotta με σιρόπι από μούρα 5,50€
Panna cotta with blackberry sirop
Παραδοσιακή crème brûlée 6,00€
Traditional crème brûlée
Σοκολατόπιτα με παγωτό καϊμάκι  6,00€
Chocolate pie with kaimaki ice cream

Extra υλικά: Μέλι 0,80€, Μούσλι 0,80€
Extra ingredients: Honey 0,80€, Muesli 0,80€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ με ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX carbonated orangeade
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ χωρίς ανθρακικό (250ml) 2,50€
LOUX non-carbonated orangeade
Λεμονάδα ΛΟΥΞ (250ml) 2,50€
LOUX lemonade
Coca cola (250ml) 2,50€
Coca cola zero (250ml) 2,50€
ΣΟΥΡΩΤΗ (200ml)  2,50€
SOUROTI sparkling water
Νερό (500ml) 0,50€
Still water

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) 5,50€
Vergina Weiss
Αλφα (330ml) 3,50€
Alfa
Septem Monday’s pilsner (330ml) 5,00€
Ζέος Lager (330ml) 4,20€
Zeos Lager



WINE
LIST 



 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
GREEK VINEYARD

ΛΕΥΚΑ/ WHITE
Άκρες  Κτήμα Σκούρα (μοσχοφίλερο)  18,00€
Akres Skouras Domaine (moschofilero)
Thema Κτήμα Παυλίδη (sauvignon blanc, ασύρτικο)  27,00€
Thema Pavlidis Εstate (sauvignon blanc, asyrtiko)
Πύλη Κτήμα Μιχαηλίδη (sauvignon blanc, chardonnay, ασύρτικο) 26,50€
Pili Michailidis Estate (sauvignon blanc, chardonnay, asyrtiko)
Château Νίκου Λαζαρίδη (sauvignon blanc, 25,00€
μοσχάτο Αλεξανδρείας)
Château Nikos Lazaridis (sauvignon blanc, Muscat of Alexandria)
Atma Κτήμα Θυμιόπουλου (μαλαγουζιά, ξινόμαυρο) 21,00€
Atma Thimiopoulos Estate (malagouzia, xinomavro)
Ritinitis Nobilis Κτήμα Γαία (ροδίτης) 20,00€
Ritinitis Nobilis Gaia Estate (roditis)
Σαντορίνη Κτήμα Αργυρού (ασύρτικο) 33,00€
Santorini Argiros Estate (asyrtiko)
Άσπρος Λαγός Οινοποιείο Δουλουφάκη (βιδιανό) 30,00€
Aspros Lagos Douloufakis Winery (vidiano)
Chardonnay Κτήμα Γεροβασιλείου 35,00€
Chardonnay Gerovassiliou Estate

ΠΟΤΗΡΙ / GLASS

Ακρες Κτήμα Σκούρα (μοσχοφίλερο) 3,80€
Akres Skouras Domaine (moschofilero)
Thema Κτήμα Παυλίδη (sauvignon blanc, ασύρτικο) 5,50€
Thema Pavlidis Estate (sauvignon blanc, asyrtiko)
Atma Κτήμα Θυμιόπουλου (μαλαγουζιά, ξινόμαυρο) 4,80€
Atma Thimiopoulos Estate (malagouzia, xinomavro)
Château Νίκου Λαζαρίδη (sauvignon blanc, 5,50€
μοσχάτο Αλεξανδρείας)
Château Nikos Lazaridis (sauvignon blanc, Muscat of Alexandria)

ΡΟΖΕ / ROSÉ
A-Muse Κτήμα Μουσών (μουχτάρο, sauvignon blanc) 22,00€
A-Muse Mouson Estate (mouchtaro, sauvignon blanc)

ΠΟΤΗΡΙ / GLASS

A-Muse Κτήμα Μουσών (μουχτάρο, sauvignon blanc) 5,00€
A-Muse Mouson Estate (mouchtaro, sauvignon blanc)

ΕΡΥΘΡΑ / RED WINES
Portes Κτήμα Σκούρα (merlot)  23,00€
Portes Skouras Estate (merlot)
Λημνιό Κτήμα Βουρβουκέλη (λημνιό) 30,00€
Limnio Vourvoukeli Estate (limnio)
Black Daphne Κτήμα Παπαργυρίου (μαυροδάφνη) 32,00€
Black Daphne Papargyriou Estate (mavrodafni)
Νεμέα Κτήμα Αϊβαλή (αγιωργίτικο) 27,00€
Nemea Aivali Estate (agiorgitiko)
Μαγικό Βουνό Κτήμα Νίκος Λαζαρίδης 35,00€
(cabernet sauvignon, cabernet franc)
Magiko Vouno Nikos Lazaridis Estate
(cabernet sauvignon, cabernet franc)
Emphasis Κτήμα Παυλίδη (syrah) 33,00€
Emphasis Pavlidi Estate (syrah)

ΠΟΤΗΡΙ / GLASS

Νεμέα Κτήμα Αϊβαλή (αγιωργίτικο) 5,50€
Nemea Aivali Estate (agiorgitiko)
Portes Κτήμα Σκούρα (merlot) 5,00€
Portes Skouras Estate (merlot) 
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AGORA BISTRO
Λεωφ. Συγγρού 364, 
176 74 Καλλιθέα
info@agorabistro.gr

www.agorabistro.gr

Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αλλεργία
σε κάποιο προϊόν ή ουσία παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό του
καταστήματος.
In case you have an allergy to an ingredient
or product please contact us for
more information.

Στην παρασκευή των συνταγών
χρησιμοποιείται αγνό παρθένο ελαιόλαδο.
All dishes are prepared with virgin olive oil.

Για το τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.
Sunflower oil is used for frying.

Τα ψωμάκια για τα σάντουιτς, οι πίτες, οι σφολιάτες 
είναι κατεψυγμένο προϊόν.
The sandwich bread, the pies
and all the puff pastries are frozen.

Όλες οι φιάλες είναι περιεκτικότητας 750ml
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
All bottles’ content is 750ml unless 
differently specified.

Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία για
την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Complaint forms are available on request.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι
νόμιμες επιβαρύνσεις.
The prices include all legal charges.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Καντόρου Μαρίνα
Person in charge of market inspection: Kantorou Marina

Φορέας Διαχείρισης: Καντόρου Μαρίνα και ΣΙΑ Ε.Ε.


