
B I S T R O



Πρωϊνό / Breakfast (09:00 – 14:00)

Αλμυρά / Savory

Καγιανά / Kagiana 

Αυγά / φρέσκια ντομάτα / φέτα

Σε φρυγανισμένο ψωμί 

Εggs / tomato / feta cheese

Οn toasted bread 

Ομελέτα / Οmelet 

Καπνιστή γαλοπούλα / τυρί / ντοματίνια

Smoked turkey/ cheese / cherry tomatoes

Croque madame 

Aυγά / ζαμπόν / τυρί / μπεσαμέλ

Εggs / ham / cheese / bechamel

Aυγά μάτια 

Αυγά / πατάτες τηγανητές

Εggs / french fries

Tοστ / Toast 

Τυρί, καπνιστό ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα

Cheese / smoked ham or smoked turkey

Healthy breakfast

Aσπράδια αυγού / αβοκάντο / ντοματίνια

Egg whites / avocado / cherry tomatoes

Γλυκά / Sweet delicacies / all day

Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής

Freshly seasonal fruits -VEGAN-

 

 Γιαούρτι με μέλι

Greek yogurt with honey -V-

granolaΓιαούρτι με θυμαρίσιο μέλι & 

Greek yogurt with thymus honey & granola -V-

Μηλόπιτα

Αpple pie

Pancakes με επιλογή από: φρούτα, 

μερέντα, σιρόπι σφένδαμου, μαρμελάδα 

και φυστικοβούτυρο

(Θα διατίθεται κάθε Σάββατο και Κυριακή με το πρωινό) 

 Pancakes with various toppings: Fresh fruits, 

chocolate-hazelnut spread, maple syrup, 

marmalade or peanut butter

(Will be available every Saturday and Sunday with breakfast

6,00€

5 €,00

7,00€

7,00€

8,00€

7,00€

4,00€

9,00€

6,00€

7,00€

6,00€



All day snacks

Pizza margarita 

Pizza agora
Ρόκα / προσούτο
Rocket / proschiutto

Burger 
Κιμάς μόσχου / iceberg / ντοματα
τυρί cheddar/ καραμελωμένα κρεμμύδια
καπνιστή σάλτσα bbq. Συνοδεύεται 
με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα
Beef minced meat / iceberg / tomatoes

cheddar cheese / caramelized onions / smoked

bbq sauce. Served with french fries or green salad

Cheeseburger 
Κιμάς μόσχου / iceberg / τυρί cheddar
αγγουράκι πίκλα / κέτσαπ. Συνοδεύεται 
με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα
Beef minced meat / iceberg / Pickled cucumber

cheddar cheese / ketchup. Served with french 

fries or green salad

Sloppy Joe Burger
Σωταρισμένες μπουκίτσες κιμά / κρεμμύδι 
κέτσαπ / μουστάρδα / worcestershire sauce
φρέσκο μαϊντανό. Συνοδεύεται 
με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα
Sautéed bites of minced meat with onion, ketchup,

mustard, worcestershire sauce & fresh parsley 

Served with french fries or green salad

Chicken Burger
Iceberg, ντομάτα, ketchup. Συνοδεύεται 
με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα
Iceberg, tomato, ketchup. Served with french fries 

or green salad

Classic club sandwich
τυρί / ζαμπόν / μαρούλι / μαγιονέζα
ντομάτα / μπέικον. Συνοδεύεται με πατάτες
τηγανητές ή σαλάτα πράσινη
Cheese / ham / lettuce / mayonnaise /  tomato / bacon

Served with french fries or green salad

Chicken club sandwich
Φιλετο κοτόπουλο / μπέικον / τυρί / ντομάτα
iceberg / Caesar's sauce. Συνοδεύεται με πατάτες
τηγανητές ή σαλάτα πράσινη
Chicken fillet / bacon / cheese / tomato / iceberg

Caesar's sauce. Served with french fries or green salad

Falafel club sandwich
Φαλάφελ / hummus / ντομάτα. Συνοδεύεται 
με πατάτες τηγανητές ή σαλάτα πράσινη
Falafel / hummus / tomato. Served with french fries 

or green salad -VEGAN-

11,00€

13,00€

13,00€

14,00€

14,00€

13,00€

8,50€

12,50€

9,00€



Fish and chips 
  /  chips / Γλώσσα πανέ σπιτικά  πατάτας ντιπ

Fried sole fish / homemade potato chips / dip

Ποικιλία τυριών- αλλαντικών (για δύο άτομα) 
Aποξηραμένα φρούτα / κριτσίνια
μαρμελάδα ντομάτας / μέλι 
Charcuttery board (variety for 2 persons)

Dried fruit / breadsticks / tomato jam / honey

Ποικιλία τυριών (για δύο άτομα) 
Aποξηραμένα φρούτα / κριτσίνια
μαρμελάδα ντομάτας / μέλι 
Cheese platter (for 2 persons)

Dried fruit / breadsticks / tomato jam / honey -V-

Σαλάτα Caponata
Γεμιστή ντομάτα με γλυκόξινο τουρσί 
μελιτζάνας & πέστο βασιλικού
Stuffed tomato with sweet & sour pickled eggplant

& basil pesto - - VEGAN

Σολομός gravlax / Gravlax Salmon
αριναρισμένος σολομός / ρόκα M

μουστάρδα αχλαδιού)
Marinated smoked salmon / rocket / pear mustard

Προσούτο με πεπόνι ή σύκα
Proschiutto with melon or figs

burrataΜοτσαρέλα  με λαχανικά τουρσί
Mozzarela burratta with pickled vegetables -V-

Λουκουμάδες μπακαλιάρου με ταραμά
Cod fritters ‘Loukoumades’ with tarama

Carpaccio με φιλέτο μόσχου / φλοίδες 
παρμεζάνας / μαγιονέζα με κονιάκ)
Beef carpaccio/ parmesan flakes / cognac mayo

Roast Beef
Kόντρα φιλέτο μόσχου, sauce tartar
μικρή πράσινη σαλάτα
Beef fillet / sauce tartar / side green salad 

Μπρουσκέτα καπνιστού σολομού με guacamole, 
φλοίδες αγγουριού & μαγιονέζα λεμονιού
Smoked salmon bruschetta with guacamole, 

cucumber peels & lemon mayonnaise

Arancini με σάλτσα ντομάτα / 3 τεμάχια
Arancini with tomato sauce / 3 pieces -VEGAN-

Φρέκιες τηγανητές πατάτες
Fresh french fries -VEGAN-

Extra BBQ sauce ή gorgonzola ή cheddar sauce
Extra BBQ sauce or gorgonzola or cheddar sauce

12,00€

18,00€

18,00€

10,00€

14,00€

15,00€

12,00€

11,00€

18,00€

18,00€

12,00€

7,00€

4,00€

1,20€



All day menu

Ελληνική σαλάτα / Greek salad
ρουτόν χαρουπιού / ντοματίνια / πιπεριές, Κ

αγγούρι / κρίταμο / κάπαρη / ελιές / φέτα
Carob croutons / cherry tomatoes / peppers

cucumber / kritamo / capers / olives / feta cheese -V-

Ceasar's salad
Iceberg / μαρούλι / κοτόπουλο / κρουτόν 
παρμεζάνα / βινεγρέτ αντζούγιας
Iceberg /lettuce/ chicken / croutons / parmesan 

cheese / anchovy vinaigrette

 / Quinoa saladΣαλάτα κινόα
Tρίχρωμη βασιλική κινόα, ρόκα, φρέσκα μυρωδικά, 
αβοκάντο, σολομό gravlax & βινεγκρετ lime
Royal tricolor quinoa, arugula, fresh herbs, avocado, 

salmon gravlax & lime vinaigrette 

/ Spinach saladΣαλάτα σπανάκι 
Γκοργκοντζόλα / αχλάδια / σταφύλια
φουντούκια / βινεγκρέτ αχλαδιού
Gorgonzola / pears / grapes / hazelnuts

pear vinaigrette -V-

Σπαγγέτι Norma       / Spaghetti Norma
μελιτζάναΣπαγγέτι ολικής άλεσης / 

ντομάτα / βασιλικό
Whole-wheat spaghetti / eggplant

tomato / basil -VEGAN-

Πένες 4 τυριά
Penne 4 formaggi V- -

Αυθεντική ιταλική carbonara (ριγκατόνι) 
Authentic Italian carbonara (rigatoni)

Ριζότο με λαχανικά εποχής
Risotto with seasonal vegetables -VEGAN-

Ριζότο με γαρίδες και κολοκυθάκια
Risotto with shrimps and zucchini

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με άγριο ρύζi, ψητά 
λαχανικά και γλυκόξινη σάλτσα μουστάρδας 
Grilled chicken fillet accompanied by wild rice with 

grilled vegetables and sweet and sour mustard sauce

Μπιφτέκι γαλοπούλας με άγ ιο ρύζι ή σαλάταρ
Turkey burger with wild rice or salad

  Milanese / Cotoletta alla MilaneseΚοτολέτα αλα
πριζόλα γάλακτος πανέ με σπαράγγια γλασέM  

Breaded veal steak, French cut with glazed asparagus

Φιλέτο σολομού με ταλιατέλες λαχανικών
Salmon fillet with vegetable tagliatelle

Χοιρινό ψαρονέφρι με μοτσαρέλα, προσούτο πανέ, 
σάλτσα ντομάτα και παρμεζάνα (2 τεμάχια/μερίδα).
Συνοδεύεται με άγριο ρύζι.
Pork fillet with mozzarella, prosciutto bread, tomato sauce 

and parmesan (2 pieces/portion). Served with wild rice.

9,00€

11,00€

12,00€

10,00€

9,00€

10,00€

12,00€

11,00€

16,00€

13,00€

13,00€

27,00€

18,00€

19,00€



Κids menu (all day) -έως 7 ετών / up to 7 year’s old-

Ριγκατόνι με φρέσκια σάλτσα ντομάτας

Rigatoni with fresh pomodoro sauce.

Κοτόπουλο μπιφτέκι με ελληνικά  πιτάκια, 

πατατούλες τηγανιτές & ελληνική σαλάτα

Chicken burger with greek pita bread 

and french fries. Served with Greek salad.

Hot dog (μουστάρδα, κετσαπ, μαγιονέζα) 

Hot dog (mustard, ketchup, mayonnaise) 

Pizza Mαργαρίτα / Pizza Margarita

Επιδόρπια / Sweet delicacies 

Tiramisu

 

 

Κανταΐφι με φρέσκο σύκο, σοκολάτα 

anglaiseκαι κρέμα 

Κadaifi with fresh fig, chocolate & creme anglaise

 Zuppa inglese

 

Ζεστή  σοκολάταςmousse

Hot chocolate mousse

Β με σοκολάτα & αλμυρή καραμέλαrownie 

Chocolate brownies with salted caramel

Γιαούρτι με και  mascarpone, limoncello  crumble

Yoghurt with mascarpone, limoncello & crumble

Παγωτά σε διάφορες γεύσεις (1 μπάλα)

Ice cream, various flavors (1 scoop)

5,00€

7,00€

2,50€

8,00€

8,00€

9,00€

9,00€

8,00€

4,00€

5,00€

7,00€



Cοcktails

Classic Mojito
Ρούμι, χυμός lime, καστανή ζάχαρη, club soda

White rum, lime juice, brown sugar, club soda

Caipirosca 
Vodka, χυμός lime, καστανή ζάχαρη

brown sugarVodka, lime juice, 

Apple Martini 
Vodka, χυμός μήλου, apple schnapps

Vodka, apple juice, apple schnapps

Strawberry Daquiry
Ρούμι, strawberry schnapps, χυμό lime, 

φρέσκιες φράουλες, triple sec

Rum, strawberry schnapps, lime juice, 

fresh strawberries, triple sec

Margarita
Τεκίλα, triple sec, χυμός από λεμόνι και λάιμ

Τequila, triple sec, lemon-lime juice

Mastic Cocktail Champagne 
Μαστίχα λικέρ, αφρώδης οίνος, φασκόμηλο

Μastic liqueur, sparkling wine, sage leaf

Long drinks

Gin & tonic

Vodka με pink grapefruit soda

Bacardi soda

Aperol Spritz
Prosecco, aperol aperitif, club soda

Lemon Spritz
Limoncello liqueur, χυμός λεμόνι, αφρώδης οίνος

Limoncello liqueur, lemon juice, sparkling wine

10,00€

10,00€

10,00€

10,00€

10,00€

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

10,00€



Kτήμα Αβαντίς   
Μοσχάτο / Aσσύρτικο / Viogner

Avantis Estate (Moshato-Assyrtiko-Viogner)

Κτήμα Σιγάλα 
Ασσύρτικο / Moνεμβασιά

Sigalas Estate (Assyrtiko-Monemvasia)

 
σέλεπο  ΜαντινείαΚτήμα Τ υ “ ”

Μοσχοφίλερο

Tselepos Estate “Mantinia (Moshofilero)

  
Κτήμα Πατεριανάκη Μελισσινός“ ” βιολογικό
Θραψαθήρι / Sauvignon Blanc

Paterianakis Estate Bio “Melissinos”

 
Κτήμα Βιβλία Χώρα

  Sauvignon Blanc / Ασσύρτικο

Vivlia Chora Estate (Sauvignon Blanc - Assyrtiko) 

Κυρ Γιάννη Τέσσερις Λίμνες“ ”
Chardonnay / Gewurztraminer  

Kyr Gianni “Tesseris Limnes”

Chardonnay / Gewurztramine

  
Κτήμα Άλφα

 Sauvignon Blanc

Alpha Estate (Sauvignon Blanc)

Κτήμα Γεροβασιλείου 
Chardonnay   
Gerovasiliou Estate (Chardonnay)

Ροζέ κρασιά / Roze Wines

Γαία "14-18"  
Αγιωργίτικο 

Gaia “14-18” (Agiorgitiko)

  
Κτήμα Πατεριανάκη Μελισσινός βιολογικό
Syrah / Κοτσιφάλι

Paterianakis Estate “Melissinos” Bio (Syrah-Kotsifali)

Κόκκινα κρασιά / Red Wines
 
Πεζούλες Nordic Sea Winery 
Ξινόμαυρο / Merlot   

Pezoules Nordic Sea (Xinomavro-Merlot)

Κυρ Γιάννη “Δύο ελιές”
Merlot / Syrah / Ξινόμαυρο 

Kyr Gianni / Merlot-Syrah-Xinomavrο          ποτήρι/glass 150ml      8,00€

Αντωνόπουλου  “Νέα Δρυς” Cabernet 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Antonopoulos “Nea Dris”

 
Κτήμα Kώστα Λαζαρίδη  “Chateau Julia”
Merlot  
Costa Lazaridi “Chateau Julia” (Merlot)

21,00€

32,00€

25,00€

26,00€

35,00€

34,00€

Λευκά κρασιά / White wines

39,00€

35,00€

27,00€

30,00€

16,00€

34,00€

42,00€

43,00€

6,00€ 150ml

8,00€ 150ml

11,00€ 150ml

11,00€ 150ml

8,00€ 150ml

5,00€ 150ml

8,00€ 150ml



28,00€  

28,00€ 

Αφρώδεις οίνοι / Sparkling wines

Prosecco

Moscato d'asti 

Σαμπάνιες / Champagnes

Moët & Chandon Brut Imperial  

Moët & Chandon Roze 750ml  

Veuve Cliquot Brut  

Mπύρες / Beers (330 ml)

Νήσος Pilsner

Νήσος lager

Stella Artois

Fischer

Άλφα

Nερά / Αναψυκτικά - Water / soft drinks 

Εμφιαλωμένο νερό 1lt 
Mineral Water 1lt

Ξυνό νερό 750ml
Sparkling water 750ml

Ξυνό νερό 250ml
Sparkling water 250ml

Aναψυκτικά 250 / 330 ml
Refreshments 250 / 330ml

Xυμοί / juices

Χυμοί Amita σε διάφορες γεύσεις

Ready-made juices (various flavours)

Φυσικός χυμός πορτοκάλι
Fresh orange juice

Φυσικός χυμός ανάμεικτος
Fresh mixed juice

Milk shake

Milk shake σε διάφορες γεύσεις

Milk shake (various flavours)

110,00€ 

120,00€

110,00€ 

6,00€ 

6,00€ 

6,00€ 

7,00€ 

4,50€ 

3,00€ 

5,00€ 

3,00€ 

3,20€ 

8,00€ 150ml

8,00€ 150ml

3,20€ 

4,00€ 

4,50€ 

8,00€ 



3,00€

4,00€

4,00€

4,00€

4,80€

4,50€

3,80€

3,80€

3,80€

2,50€

3,50€

4,50€

4,50€

Kαφέδες - Ροφήματα / Beverages

Espresso μονό / single

Espresso διπλό / double

Espresso freddo 

Cappuccino

Cappuccino διπλό / double

Cappuccino freddo 

Καφές φίλτρου γαλλικός / filter coffee

Στιγμιαίος καφές ζεστός / Instant coffee

Στιγμιαίος καφές κρύος (φραπέ) / Frappe coffee

Ελληνικός μονός / Greek single

Ελληνικός διπλός / Greek double

Σοκολάτα ρόφημα / Hot chocolate

Κρύα σοκολάτα / Cold chocolate

*Φυτικό γάλα extra χρέωση ανα καφέ  0,40€ / μερίδα

*Plant milk / extra charge 0,40€ / serving

Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες

σε συγκεκριμένα τρόφιμα για να σας καθοδηγήσουμε

κατά την επιλογή των πιάτων.

Please inform us for any allergies so that our staff

may guide you through the menu.



Τηλέφωνο επικοινωνίας καταστήματος: 6952291311

Contact us: 6952291311

Aγορανομικός Υπεύθυνος: Mαρία Βασιλάκου

Manager in charge: Maria Vasilakou

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις

Prices include all legal charges

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία

σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για οποιαδήποτε διαμαρτυρία

The establishment is obliged to provide printed complaint forms

at a special location near the exit

Ο πελάτης δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει

εάν δεν λάβει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay, unless the notice of payment 

(receipt - invoice) has been presented



B I S T R O


