
ΚΑΦΕ∆ΕΣ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

COFFEES & BEVERAGES  

Ελληνικός καφές/Greek coffee 2.00 

Ελληνικός διπλός /Double Greek coffee 2.50 

Εσπρέσο /Espresso 2.00  

Εσπρέσο decaf/Espresso decaf  2.00 

Εσπρέσο διπλός /Double Espresso 3.00 

Εσπρέσο Freddo /Freddo Espresso 3.00 

 Καπουτσίνο/Cappuccino 3.00 

Καπουτσίνο διπλός /Double Cappuccino 3.50 

Καπουτσίνο Freddo /Freddo Cappuccino 3.50 

Νεσκαφέ /Nescafe 2.50 

Φραπέ /Frappe 2.50 

Καφές Φίλτρου /Filter Coffee 2.00 

Καφές Latte/ Cafe Latte 3.50 

Ζεστό τσάι σε διάφορες γεύσεις/ Hot tea with different  flavors  2,50  

Κρύο τσάι με stevia σε διάφορες γεύσεις/ Ice tea  with  stevia  with different  flavors  

2,50  

Ζεστή ή κρύα σοκολάτα γάλακτoς/Hot or frozen milk chocolate 3.50  

ΧΥΜΟΙ 

JUICES 

Πορτοκάλι, ανανάς, ανάμικτος / Orange, Pineapple, mixed  1,80  

Φυσικός χυµός πορτοκάλι / Fresh squeezed orange juice 2.50 

Φυσικός χυµός πορτοκάλι & καρότο/ Fresh squeezed orange &carrot juice 3.00  

Φυσικός χυµός  ανάμικτος πορτοκάλι,  /Fresh mixed juice  4,00  

 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

 SOFT DRINKS 

Pepsi ( Regular , Max)  250 m      2.50  

Coca cola (Regular, Light, Zero )  2.50  

Ανθρακούχο νερό Souroti  / Sparkling water Souroti 250 ml  2,50 

       750 ml 4,00 

                     



Sprite / lemonade /Soda water/Tonic water  2,50 

Μεταλλικό  νερό/ Mineral water          500 ml   1,00 

     1 lt  1,50  

                                  

 

 ΜΠΥΡΕΣ 

 BEERS  

 

Amstel/ Heineken 330 ml    4.00 

Fix/ Kaizer 330 ml                  4.00 

Red Amstel 330 ml               4.20 

Fix without alcohol 330 ml   4.20 

Vergina         330 ml              3.80 

Vergina red    330 ml            3.80 

 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ/ ALCOHOL DRINKS 

Κλασικά απλά ποτά/ Classic simple drinks  6.00 

Ποτά Special/ Special drinks 7.00 

Bottle     70.00 

 

ΚΟΚΤΕΙΛ/ COCKTAIL 

Aperol Spritz          7,00 

(aperol /prosecco/soda) 

 

Mojito  

(classic or mastiha )       9, 00 

 

Margarita                    9,00 

(Lime,strawberry) 

 

 

 

 



WINE LIST 

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ  

 

Αφρώδης λευκή σαγκριά   1300 ml    18,00  

Sparkling White Sangria  

Kόκκινη  σαγκριά  1300 ml    19,00  

Red Sangria              

Σαγκριά ποτήρι λευκή ή κόκκινη      3,50  

Sangria Glass white or red       

 

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙA 

 

Methea λευκό/ Methea white            12,00 

 Ποτήρι/ glass            4,50  

(Λευκοκίρτινο χρώμα με πρασινωπές αποχρώσεις και ντελικάτα αρώματα με φλούδα 

λεμονιού και φρέσκα φρούτα σε φόντο αρωματικών βοτάνων και γιασεμί.) 

(Yellowish color with grayish hues and delicate aromas with lemon peel and fresh 

fruits in a background of aromatic herbs and jasmine. )    

           

Άτμα Θυμιόπουλου  Μαλαγουζιά – Ξινόμαυρο   ΝΑΟΥΣΑ                 13,00 

Ποτήρι/ glass              4,50 

(Ξινόμαυρο μια υπέροχη ποικιλία που δίνει δυνατά κρασιά με έντονα αρώματα και 

υψηλή οξύτητα) 

(Xinomavro is a wonderful variety that gives strong wines with intense aromas and 

high acidity) 

 

 

Καριπίδη Sauvignon Blanc – Sauvignon ΛΑΡΙΣΑ   17,00 

Ποτήρι/ glass           4,50   

(Λαμπερό υποκίτρινο χρώμα με πράσινες ανταύγειες. Σύνθετη αρωματική παλέτα όπου 

οι φυτικοί χαρακτήρες του σπαραγγιού και της πιπεριάς συνυπάρχουν με νότες 

ώριμων φρούτων (πεπόνι, ροδάκινο, ανανάς).  

Bright pale yellow color with green hues. Complex aromatic palette where the 

vegetable characters of asparagus and pepper coexist with notes of ripe fruit (melon 

,peach,  pineapple).  

 

 



 

 

 

 

 

Vina Esmeralda, M.Torres      19,00  

Ποτήρι/ glass           4,50  

 

( Απαλό , λεμονί, πρασινοκίτρινο στην όψη. Έντονη μύτη, γεμάτη με αρώματα λευκού 

τριαντάφυλλου και κρίνων, φρέσκα φρουτώδη αρώματα μπανάνας και ροδάκινου) 

 

(Pale lemon colour. Fragrant and floral like acacia, lime blossom, honey with notes of 

fresh fruit especially citrus and tropical passion fruit.) 

 

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ 

IAMA ROZE          15,00 

Ποτήρι/ glass                        4,50 

 

(Εντυπωσιακό ροδί χρώμα κρυστάλλινης καθαριότητας. Περάσματα κόκκινων 

φρούτων,  πετροκέρασων ,φράουλας και καραμέλας βουτύρου συνθέτουν ένα   

ελκυστικό αρωματικό προφίλ.) 

(Moderately rose with slightly purple hues. Elegant nose, not explosive but with 

obvious red fruit aromas reminiscent of cherry, jams, hints of maturity such as candy 

and a light vegetation) 

 

Καριπίδη  -  Sangiovese ΛΑΡΙΣΑ      18,00 

Ποτήρι/ glass                         4,50  

 

(Ανοιχτόχρωμο ροζ, σε απόχρωση φλούδας κρεμμυδιού και ασημένιες ανταύγειες. 

Αρώματα κυδωνόπαστας, λίτσι και νότες που θυμίζουν ξύσμα πορτοκαλιού.) 

(Light pink, onion peel tint and silver hues. Aromas of quince paste, lychee and notes 

reminiscent of orange zest.) 

 

ΕΡΥΘΡΑ ΚΡΑΣΙΑ 

Γέφυρα Λύκου Βραδιανό – Merlot   ΕΥΒΟΙΑ     10,00 

Ποτήρι/ glass                         4,50 

 

(Ένα απολαυστικό ερυθρό κρασί καθημερινής απόλαυσης. Ισορροπημένο, με 

αρωματική και γευστική ένταση, θυμίζει μαύρα φρούτα.) 

(A delightful red wine of daily enjoyment. Balanced, with aromatic and flavorful 

intensity, reminiscent of black fruits) 



 

 

 

Άτμα Θυμιόπουλου  Μανδηλαριά – Ξινόμαυρο   ΝΑΟΥΣΑ            16,00 

Ποτήρι/ glass                      4,50 

 

(Οι δυναμικές ποικιλίες Ξινόμαυρου και Μανδηλαριάς εκπληκτικά συνδυασμένες, 

δίνουν ένα πρωτότυπο ερυθρό κρασί, ευκολόπιοτο, με μεταξένια υφή και πλούσια 

αρώματα κόκκινων φρούτων) 

(The dynamic varieties of Xinomavro and Mandilarias surprisingly combined, give an 

original red wine, easy to taste, with silky texture and rich aromas of red fruits.)  

 

 

Sangre de Toro, M.Torres       19,00 

Ποτήρι/ glass                        4,50 

(Μέτριο ρουμπινί χρώμα με πορτοκαλί αποχρώσεις. Μέτριας έντασης , καθαρή μύτη, 

με αρώματα δαμάσκηνου, μαύρων μούρων και γλυκών μπαχαρικών. Ξηρό με μέτριο 

σώμα στο στόμα ) 

(A traditional grape with an intense black colour and a hard skin. It is used to make 

wines of excellent ageing, moderate fruit acidity and pleasant aromas. Brilliant ruby 

red) 

 

 

Moscato D’asti Forno 700 ml– Moscato      15,00 

Ένα ημιαφρώδες γλυκό λευκό κρασί από την περιοχή του Asti.  

A semi-sparkling sweet white wine from the Asti area.  

 

Moscato D’asti Rivada  187 ml       5,00 

Ένα ημιαφρώδες γλυκό λευκό κρασί από την περιοχή του Asti.  

 

A semi-sparkling sweet white wine from the Asti area.  

 

Prosecco Ca’stella 700 ml       17,00 

 

Υπέροχα δροσιστικό και κομψό ξηρό αφρώδες, ιδανικό για απεριτίφ.  

Wonderfully refreshing and elegant dry sparkling, ideal for aperitifs.  

Prosecco Rivada 200 ml      5,50 

Υπέροχα δροσιστικό και κομψό ξηρό αφρώδες, ιδανικό για απεριτίφ.  



Wonderfully refreshing and elegant dry sparkling, ideal for aperitifs.  

 

 

WINE COCTAILS/ ΚΟΚΤΕΙΛ ΚΡΑΣΙΩΝ  

 

Moscato Rosa – Moscato*  FRIULI – ITALIA     7,00  

(Ημιαφρώδες και ημίξηρο εντυπωσιακό κρασί από το Friuli της βόρειας Ιταλίας.  

(Semi-sparkling and semi-dry impressive wine from the Friuli of northern Italy.  

 

*σερβίρεται με παγάκια και μία φέτα πορτοκάλι 

* Served with ice cubes and an orange slice 

 

 

Οι τιμές του καταλόγου μας είναι σε Ευρώ € 

Our catalogue prices are in Euro € 

Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αλλεργία σε κάποιο προϊόν ή ουσία παρακαλούµε 

επικοινωνήστε µε το προσωπικό του καταστήµατος. 

 In case you have any allergy to an ingredient or product, please inform our staff.  

 Όλες οι φιάλες είναι περιεκτικότητας 750ml εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

All bottles’ content is 750ml unless differently specified. 

 Όλα τα αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται σε ποτήρι είναι περιεκτικότητας 4cl.  

All alcoholic beverages served by the glass are 4cl content.  

Το κατάστηµα διαθέτει έντυπα δελτία για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.  

The establishment is required by law to have printed complaint forms for use by the 

patrons. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις.  

The prices include all legal charges. 

Αγορανοµικός υπεύθυνος :  Μιτουάλι Μοχάμεντ 

Person in charge of market inspection: Mohamed Mitouali  

 

 


