
Take Away Menu



All Taxes included in above prices | Όλοι οι Φόροι συμπεριλαμβάνονται

LOCAL DISH
ΤΟΠΙΚO ΠΙAΤΟ

DIET
ΔΙΑIΤΗΣ

VEGETARIAN
ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ

VEGAN
ΟΛΙΚΗ ΧΟΡΤΟΦΑΓIΑ

MILK
ΓΑΛΑ

MILK FREE
ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ 

SESAME
ΣΟΥΣAΜΙ

 SOY
ΣOΓΙΑ

PEANUTS
ΦΙΣΤIΚΙΑ

NUTS
ΞΗΡΟI ΚΑΡΠΟI 

MUSTARD
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

FISH
ΨΑΡΙ

MOLLUSCS
ΜΑΛΑΚΙΑ

CRUSTACEAN
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

 CELERY
ΣΕΛΙΝΟ

EGG
ΑΥΓΟ

 GLUTEN
ΓΛΟΥΤEΝΗ

HOT
ΚΑΥΤΕΡO

LUPINS
ΛΟYΠΙΝΑ

ONION
ΚΡΕΜΜYΔΙ

GARLIC
ΣΚOΡΔΟ

SULFUR DIOXIDE  &  
SULFITE

ΔΙΟΞΕIΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕIΟΥ  &   
ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

ALLERGENS 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 

Please note that all known allergens are used within our kitchens, bars and restaurants,  
therefore we can not guarantee an allergen free environment. Please contact a member  

of our staff if you have any inquiries or require further information.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα κοινά αλλεργιογόνα χρησιμοποιούνται στις 
κουζίνες, τα μπαρ και τα εστιατόρια μας, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ένα 

περιβάλλον απαλλαγμένο από αλλεργιογόνα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα μέλος του 
προσωπικού μας εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.

 Collection from the Bar / Available From The 10:00 - 17:00 | Συλλογή από το μπαρ / Διαθέσιμο από τις 10:00 - 17:00

All Taxes included in above prices | Όλοι οι Φόροι συμπεριλαμβάνονται



All Taxes included in above prices | Όλοι οι Φόροι συμπεριλαμβάνονται

Salads
CHICKEN SALAD      €11.00

Crispy iceberg lettuce, red lollo, tender wild rocket, cherry  
tomatoes, pomegranate, grana padano flakes, grilled chicken 
breast, paprika flavored croutons, dressed with honey  
mustard sauce

Τραγανό μαρούλι iceberg, κόκκινο λόλλο, τρυφερά φύλλα 
άγριας ρόκας, ντοματίνια, ρόδι, κοτόπουλο στήθος στην σχάρα, 
κρουτόνια με πάπρικα, νιφάδες τυριού γκράνα πάντανο

FATOUSH SALAD     €10.00

Selection of fresh greens, tomatoes, cucumbers, red radish,  
red onions, fresh mint, grilled halloumi and crispy pita. Pome-
granate vinaigrette

Πράσινη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, ραπανάκι, κόκκινο 
κρεμμύδι, φρέσκο δυόσμο, χαλλούμι στη σχάρα  
και τραγανή πίτα

GOAT CHEESE SALAD      €13.00

Fresh vegetables, goat cheese, figs, pomegranate, cherry  
tomatoes, croutons, dressing honey mustard

Σαλάτα με Χόρτα, Κατσικίσιο Τυρί, Αποξηραμένα Σύκα, Ροδί, 
Κερασοντομάτες, Κρουτόνια, σώς με Μέλι και Μουστάρδα

Cold sandwiches
TORTILLA WRAP WITH GRILLED CHICKEN AND 
LETTUCE    €7.00

Tortilla, grilled chicken, lettuce, tomatoes, mango chutney  
dressing

Τορτίγια, ψητό κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτες, σάλτσα  
από μάνγκο

ARAB PITTA WITH GRILLED VEGETABLES, 
TABBOULEH & TAHINI SAUCE     €6.50

Brown Pitta Arabic, marrows, aubergines, mushrooms,  
peppers, salad, quinoa tabbouleh and tahini

Αραβικη Πιττα Ολικης Αλεσεως, κολοκύθια, μελιτζάνες, 
μανιτάρια, πιπεριές, σαλάτα, quinoa tabbouleh και Ταχίνι

 Collection from the Bar / Available From The 10:00 - 17:00 | Συλλογή από το μπαρ / Διαθέσιμο από τις 10:00 - 17:00

Hot items
TOASTED PANINI LOUNTZA HALLOUMI  €8.50 
    

Panini bread, lountza, halloumi cheese, tomatoes, lettuce,  
mustard

Ψωμί panini, λούτζα, τυρί χαλούμι, ντομάτες, μαρούλι, 
μουστάρδα

BB SLIDERS      €12.00

Triade of grilled Beef Burger sliders, topped with honey  
glazed bacon, juicy tomato, and mature cheddar cheese  
served in brioche buns Homemade slaw salad

Τριάδα μικρά βοδινά μπέρκερ, καπνιστό μπέικον με μέλι, 
δροσιστική ντομάτα και ώριμο τυρί τσένταρ σερβιρισμένα  
σε ψωμάκι μπριός

DOUBLE BURGERS JOY       €14.50

Two home-made hamburger patties layered with fresh tomato 
topped with mozzarella cheese and pickled gherkins in a  
sesame bun

Δύο σπιτικά χοιρινά μπέρκερ με φρέσκα ντομάτα, ξιδάτο 
αγγούρι και τυρί Μοτσαρέλλα σε σισαμένο ψωμάκι

RE INVENTED CLUB SANDWICH       €9.50

Grilled ciabatta bread with smoked bacon, egg salad with  
mayonnaise, grilled chicken fillet, tomato, and crispy  
iceberg lettuce

Ψητό ψωμί τσιαπάτα με καπνιστό μπέικον, σαλάτα αυγού  
με μαγιονέζα, φιλέτο κοτόπουλου στη σχάρα, ντομάτα και  
τραγανό μαρούλι iceberg

CHICKEN GYROS     €8.50

Served in Greek pitta with tzatziki, tomato cucumber, lettuce  
and onion

Σερβίρεται σε ελληνική πίτα με τζατζίκι, αγγούρι, ντομάτα, 
μαρούλι και κρεμμύδι

MEDITERRANEAN CHICKEN SOUVLAKI   €11.50 

  

Marinated in yoghurt, olive oil, garlic, served with pitta bread, 
salad, tzatziki

Μαριναρισμένο σε γιαούρτι, σκόρδο, ελαιόλαδο και ρίγανη. 
Σερβίρεται με ελληνική πίτα και τζατζίκι

BUFFALLO CHICKEN WINGS     €10.50

8 Chicken wings marinated in buffalo sauce serve with  
home-made apple coleslaw and chips

8 Μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου σερβιρισμένο  
με κόλσλοου μήλου και πατάτες τηγανητές

FRENCH FRIES CHIPS   €3.00

Πατάτες Τηγανητές


