
ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)

Ομελέτα με καπνιστό ζαμπόν, τυρί και πράσινη
σαλάτα / Omelet with smoked ham, cheese and
green salad  4,50€
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν,
κασέρι και τηγανητό αυγό / Whole grain bread
with smoked ham, kasseri cheese and fried egg 4,00€
Αυγά στραπατσάδα με τομάτα και φέτα
Scrambled eggs with tomato and feta cheese 4,00€
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι
Cow yoghurt with honey 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι
Cow yoghurt with muesli 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits 3,80€
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής
Fresh seasonal fruits 4,00€

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 

Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο
Traditional cheese pie 2,50€
Πίτα ημέρας / Pie of the day 3,00€
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου
Classic French croissant 1,80€
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας
French chocolate croissant 2,80€
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες)
Homemade cake of the day (2 slices) 3,20€
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί, iceberg
και σως μαγιονέζα/μουστάρδα   3,80€
French baguette with ham, cheese, iceberg and
mustard/mayonnaise  
Μπαγκέτα ολικής άλεσης με τομάτα,
ταραμοσαλάτα και πίτα από φρέσκα κολοκυθάκια (v)
Whole grain baguette with tomato, fish roe salad
and fresh zucchini pie (v) 4,00€
Τοστ ζαμπόν-τυρί / Ham & cheese toast 1,70€
Τοστ γαλοπούλα -τυρί / Turkey & cheese toast 1,80€
Τοστ με τυρί / Cheese toast 1,40€

Μους λευκής σοκολάτας με μαρμελάδα τομάτα
White chocolate mousse with tomato jam 5,00€
Φωλιά από κανταΐφι με κρέμα βανίλια και σιρόπι 
πορτοκαλιού / Kantaifi basket with vanilla cream and
orange syrup 5,50€
Κέικ μπανάνας με βατόμουρα σε κούπα (v)
Banana cake with berries, served in a cup (v) 5,50€
Μους από σπόρους chia με κανέλα και ροδάκινα
(χωρίς ζάχαρη) / Chia seeds mousse with cinnamon
and fresh peach (sugar free) 6,50€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΞΤΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ / EXTRA OFFERED 
ITEMS AFTER CUSTOMER’S DESIRE

Πατάτες τηγανητές / French fries 3,80€
Μέλι / Honey 0,80€
Μούσλι / Mueslie  0,80€
_________________________________________________________________________________________________

(v): vegetarian 
Για επιλογές vegetarian και vegan θα χαρούμε

να σας ενημερώσουμε.
For vegetarian and vegan options we will be glad to inform you.
_________________________________________________________________________________________________

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.

Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης
Madagascar vanilla muffin 4,00€
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα
Chocolate and caramel muffin 4,00€
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας
Vanilla & chocolate chips cookie 2,00€
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας
Chocolate & chocolate chips cookie 2,00€

_________________________________________________________________________________________________

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€

*Στα σάντουιτς χρησιμοποιείται κατεψυγμένο ψωμάκι

που ψήνεται στον φούρνο μας.

Sandwiches are made with frozen bread baked in our oven.

_________________________________________________________________________________________________

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Σαλάτα πράσινη με ρόκα, κοτόπουλο, flakes
παρμεζάνας, σταφίδες και βινεγκρέτ από μέλι
Green salad with rocket, chicken, parmesan flakes,
raisins and honey vinaigrette  6,70€
Σαλάτα με τοματίνια,  παξιμαδάκια χαρουπιού,
καπαρόφυλλα, κατίκι Δομοκού και κρέμα
μπαλσάμικο (v)
Salad with cherry tomatoes , carob rusks, caper leaves,
katiki cheese from Domokos and balsamic cream (v) 5,50€
Σαλάτα ανάμικτη με λιαστή τομάτα, καραμελωμένα
μήλα, τσαλαφούτι και βινεγκρέτ μπαλσάμικο (v)
Mixed salad with dried tomatoes, caramelized
apples, tsalafouti cheese and balsamic vinaigrette (v) 6,00€
Σαλάτα κρύα με φαρφάλες, μους μελιτζάνας με
ταχίνι, δυόσμο και τοματίνια (v)
Cold farfalle salad mixed with eggplant mousse
and tahini, cherry tomatoes and mint (v) 5,50€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS

Φέτα τυλιγμένη σε φύλλο από το Ζαγόρι με
θυμαρίσιο μέλι / Feta cheese wrapped in phyllo
from Zagori with thyme honey  7,50€
Ασπρομανίταρα σωτέ με πατατούλες, λιαστή
τομάτα και θυμάρι (v) / Sautéed white mushrooms
with potatoes, dried tomato and thyme (v) 6,50€
Λουκάνικο χωριάτικο σωταρισμένο με φρέσκια
τομάτα και φέτα / Sautéed sausage with fresh
tomato and feta cheese 7,00€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES

Fusilli ναπολιταίν (v) / Fusilli napolitana (v) 5,50€
Pappardelle με μοσχαράκι κοκκινιστό και
ψιλοκομμένα λαχανικά / Pappardelle with sauce
from tomato, beef and slightly chopped vegetables 9,50€
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese 8,00€
Ριζότο με κοτόπουλο και πέστο βασιλικού
Chicken risotto with basil pesto 10,00€
Χταπόδι πλοκάμι στιφάδο με κοφτό μακαρονάκι
και μυρωδικά / Octopus stifado with Greek
chopped pasta and herbs 12,00€
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι,
τομάτα, μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato,
mayonnaise and French fries 13,50€
Μπουτάκια κοτόπουλου ψημένα στο φούρνο με
πατάτες country τηγανητές, σως φέτα και
σως μουστάρδα / Baked chicken legs with country
potatoes, feta cheese sauce and mustard sauce 9,50€
Μοσχαράκι γάλακτος μαγειρεμένο με μαύρη
μπύρα και πατάτες baby βουτύρου / Veal cooked
in black beer with baby buttered potatoes 12,50€
Τσιπούρα φιλέτο σχάρας με κρέμα από φινόκιο
και σαλάτα ταμπουλέ / Grilled bream fillet with
fennel cream and tabbouleh  13,50€
Πατάτες τηγανητές / French fries 3,80€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS

Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες)
Homemade cake of the day (2 slices) 3,20€
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι / Cow yoghurt with honey 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι
Cow yoghurt with muesli 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits 3,80€
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής/Fresh seasonal fruits 4,00€
Παγωτό (1 μπάλα) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα)
Ice cream (1 scoop) (vanilla, strawberry, chocolate) 1,50€
Παγωτό (2 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα)
Ice cream (2 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate) 3,00€
Παγωτό (3 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα)
Ice cream (3 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate) 4,00€
Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Chocolate souffle with vanilla ice cream 6,00€

FOOD MENU



ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST  (σερβίρεται έως τις 12.00)

Ομελέτα με καπνιστό ζαμπόν, τυρί και πράσινη
σαλάτα / Omelet with smoked ham, cheese and
green salad  4,50€
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν,
κασέρι και τηγανητό αυγό / Whole grain bread
with smoked ham, kasseri cheese and fried egg 4,00€
Αυγά στραπατσάδα με τομάτα και φέτα
Scrambled eggs with tomato and feta cheese 4,00€
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι
Cow yoghurt with honey 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι
Cow yoghurt with muesli 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits 3,80€
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής
Fresh seasonal fruits 4,00€

ΣΝΑΚΣ / SNACKS 

Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο
Traditional cheese pie 2,50€
Πίτα ημέρας / Pie of the day 3,00€
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου
Classic French croissant 1,80€
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας
French chocolate croissant 2,80€
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες)
Homemade cake of the day (2 slices) 3,20€
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί, iceberg
και σως μαγιονέζα/μουστάρδα   3,80€
French baguette with ham, cheese, iceberg and
mustard/mayonnaise  
Μπαγκέτα ολικής άλεσης με τομάτα,
ταραμοσαλάτα και πίτα από φρέσκα κολοκυθάκια (v)
Whole grain baguette with tomato, fish roe salad
and fresh zucchini pie (v) 4,00€
Τοστ ζαμπόν-τυρί / Ham & cheese toast 1,70€
Τοστ γαλοπούλα -τυρί / Turkey & cheese toast 1,80€
Τοστ με τυρί / Cheese toast 1,40€

Μους λευκής σοκολάτας με μαρμελάδα τομάτα
White chocolate mousse with tomato jam 5,00€
Φωλιά από κανταΐφι με κρέμα βανίλια και σιρόπι 
πορτοκαλιού / Kantaifi basket with vanilla cream and
orange syrup 5,50€
Κέικ μπανάνας με βατόμουρα σε κούπα (v)
Banana cake with berries, served in a cup (v) 5,50€
Μους από σπόρους chia με κανέλα και ροδάκινα
(χωρίς ζάχαρη) / Chia seeds mousse with cinnamon
and fresh peach (sugar free) 6,50€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΞΤΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ / EXTRA OFFERED 
ITEMS AFTER CUSTOMER’S DESIRE

Πατάτες τηγανητές / French fries 3,80€
Μέλι / Honey 0,80€
Μούσλι / Mueslie  0,80€
_________________________________________________________________________________________________

(v): vegetarian 
Για επιλογές vegetarian και vegan θα χαρούμε

να σας ενημερώσουμε.
For vegetarian and vegan options we will be glad to inform you.
_________________________________________________________________________________________________

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.

Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης
Madagascar vanilla muffin 4,00€
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα
Chocolate and caramel muffin 4,00€
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας
Vanilla & chocolate chips cookie 2,00€
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας
Chocolate & chocolate chips cookie 2,00€

_________________________________________________________________________________________________

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€

*Στα σάντουιτς χρησιμοποιείται κατεψυγμένο ψωμάκι

που ψήνεται στον φούρνο μας.

Sandwiches are made with frozen bread baked in our oven.

_________________________________________________________________________________________________

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Σαλάτα πράσινη με ρόκα, κοτόπουλο, flakes
παρμεζάνας, σταφίδες και βινεγκρέτ από μέλι
Green salad with rocket, chicken, parmesan flakes,
raisins and honey vinaigrette  6,70€
Σαλάτα με τοματίνια,  παξιμαδάκια χαρουπιού,
καπαρόφυλλα, κατίκι Δομοκού και κρέμα
μπαλσάμικο (v)
Salad with cherry tomatoes , carob rusks, caper leaves,
katiki cheese from Domokos and balsamic cream (v) 5,50€
Σαλάτα ανάμικτη με λιαστή τομάτα, καραμελωμένα
μήλα, τσαλαφούτι και βινεγκρέτ μπαλσάμικο (v)
Mixed salad with dried tomatoes, caramelized
apples, tsalafouti cheese and balsamic vinaigrette (v) 6,00€
Σαλάτα κρύα με φαρφάλες, μους μελιτζάνας με
ταχίνι, δυόσμο και τοματίνια (v)
Cold farfalle salad mixed with eggplant mousse
and tahini, cherry tomatoes and mint (v) 5,50€

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

www.agorabistro.gr

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS

Φέτα τυλιγμένη σε φύλλο από το Ζαγόρι με
θυμαρίσιο μέλι / Feta cheese wrapped in phyllo
from Zagori with thyme honey  7,50€
Ασπρομανίταρα σωτέ με πατατούλες, λιαστή
τομάτα και θυμάρι (v) / Sautéed white mushrooms
with potatoes, dried tomato and thyme (v) 6,50€
Λουκάνικο χωριάτικο σωταρισμένο με φρέσκια
τομάτα και φέτα / Sautéed sausage with fresh
tomato and feta cheese 7,00€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES

Fusilli ναπολιταίν (v) / Fusilli napolitana (v) 5,50€
Pappardelle με μοσχαράκι κοκκινιστό και
ψιλοκομμένα λαχανικά / Pappardelle with sauce
from tomato, beef and slightly chopped vegetables 9,50€
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese 8,00€
Ριζότο με κοτόπουλο και πέστο βασιλικού
Chicken risotto with basil pesto 10,00€
Χταπόδι πλοκάμι στιφάδο με κοφτό μακαρονάκι
και μυρωδικά / Octopus stifado with Greek
chopped pasta and herbs 12,00€
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι,
τομάτα, μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές
Beef burger with cheddar cheese, lettuce, tomato,
mayonnaise and French fries 13,50€
Μπουτάκια κοτόπουλου ψημένα στο φούρνο με
πατάτες country τηγανητές, σως φέτα και
σως μουστάρδα / Baked chicken legs with country
potatoes, feta cheese sauce and mustard sauce 9,50€
Μοσχαράκι γάλακτος μαγειρεμένο με μαύρη
μπύρα και πατάτες baby βουτύρου / Veal cooked
in black beer with baby buttered potatoes 12,50€
Τσιπούρα φιλέτο σχάρας με κρέμα από φινόκιο
και σαλάτα ταμπουλέ / Grilled bream fillet with
fennel cream and tabbouleh  13,50€
Πατάτες τηγανητές / French fries 3,80€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS

Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες)
Homemade cake of the day (2 slices) 3,20€
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι / Cow yoghurt with honey 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι
Cow yoghurt with muesli 3,80€
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits 3,80€
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής/Fresh seasonal fruits 4,00€
Παγωτό (1 μπάλα) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα)
Ice cream (1 scoop) (vanilla, strawberry, chocolate) 1,50€
Παγωτό (2 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα)
Ice cream (2 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate) 3,00€
Παγωτό (3 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα)
Ice cream (3 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate) 4,00€
Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Chocolate souffle with vanilla ice cream 6,00€



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

ΠΟΤΗΡΙ / GLASS
Νεμέα Κτήμα Αϊβαλή (αγιωργίτικο) /
Nemea Aivali Estate (agiorgitiko) 5,50€
Portes Κτήμα Σκούρα (merlot) /
Portes Skouras Estate (merlot)  5,00€

________________________________________________________________________________________________

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.

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€

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

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

ΡΟΖΕ / ROSÉ
A-Muse Κτήμα Μουσών (μουχτάρο, sauvignon blanc) /
A-Muse Mouson Estate (mouchtaro, sauvignon blanc) 22,00€
Ακακίες Κυρ Γιάννη (ξινόμαυρο)
Akakies Kyr Yianni Estate (xinomavro) 19,00€

ΠΟΤΗΡΙ / GLASS
A-Muse Κτήμα Μουσών (μουχτάρο, sauvignon blanc) /
A-Muse Mouson Estate (mouchtaro, sauvignon blanc) 5,00€
Ακακίες Κυρ Γιάννη (ξινόμαυρο)
Akakies Kyr Yianni Estate (xinomavro) 4,50€

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

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

* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση / We can add almond milk to any
beverage with extra cost 0,40€

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

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

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

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) / Vergina Weiss 5,50€
Αλφα (330ml) / Alfa 3,50€
Kaiser Pilsner (330ml) 5,00€
Mythos Lager (330ml) 4,00€

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

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€

DRINKS MENU



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

ΠΟΤΗΡΙ / GLASS
Νεμέα Κτήμα Αϊβαλή (αγιωργίτικο) /
Nemea Aivali Estate (agiorgitiko) 5,50€
Portes Κτήμα Σκούρα (merlot) /
Portes Skouras Estate (merlot)  5,00€

________________________________________________________________________________________________

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.

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

www.agorabistro.gr

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€

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

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

ΡΟΖΕ / ROSÉ
A-Muse Κτήμα Μουσών (μουχτάρο, sauvignon blanc) /
A-Muse Mouson Estate (mouchtaro, sauvignon blanc) 22,00€
Ακακίες Κυρ Γιάννη (ξινόμαυρο)
Akakies Kyr Yianni Estate (xinomavro) 19,00€

ΠΟΤΗΡΙ / GLASS
A-Muse Κτήμα Μουσών (μουχτάρο, sauvignon blanc) /
A-Muse Mouson Estate (mouchtaro, sauvignon blanc) 5,00€
Ακακίες Κυρ Γιάννη (ξινόμαυρο)
Akakies Kyr Yianni Estate (xinomavro) 4,50€

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

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

* Στα ροφήματα μπορεί να προστεθεί γάλα αμυγδάλου
με έξτρα χρέωση / We can add almond milk to any
beverage with extra cost 0,40€

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

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

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

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ /
SELECTION OF GREEK BEERS
Βεργίνα Weiss (500ml) / Vergina Weiss 5,50€
Αλφα (330ml) / Alfa 3,50€
Kaiser Pilsner (330ml) 5,00€
Mythos Lager (330ml) 4,00€

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

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€


