COFFEES
Espresso | 1.5€
Double Espresso | 1.8€
XL Espresso | 2.7€
Espresso Macchiato | 1.7€
Double Espresso Macchiato | 2€
Cappuccino | 1.8€
Cappuccino Latte | 2€
Double Cappuccino | 2€
Double Cappuccino Latte | 2.3€
XL Cappuccino (4 Δόσεις καφέ) | 3€
Flat White (Hot) | 2.1€
Freddo Espresso | 1.9€
Freddo Espresso Macchiato | 2€
Freddo Cappuccino | 2€
Freddo Cappuccino Latte | 2.2€
Freddo Flat White | 2.1€
XL Freddo Espresso (4 δόσεις καφέ) | 3€
XL Freddo Cappuccino (4 δόσεις καφέ) | 3€
Φίλτρου | 1.8€
Double Φίλτρου | 2.5€
Gold Brew (Single Origin) (100ml) | 2.2€
Gold Brew (Single Origin) (200ml) | 3.6€
Ελληνικός | 1.6€
Διπλός Ελληνικός | 1.8€
Στιγμιαίος Ζεστός (Νες) | 1.8€
Frappe | 1.8€
SINGLE ORIGIN COFFEE +0.4€

Μονοποικιλιακοί καφέδες espresso με extra χρέωση +0.4€
Όλοι οι καφέδες & σε decaffeine

CHOCOLATES
& MILKSHAKES
Σοκολάτα Ζεστή / Hot Chocolate | 2.3€
Σοκολάτα Κρύα / Cold Chocolate | 2.8€
Σοκολάτα Λευκή Ζεστή / Hot White Chocolate | 2.8€
Marocchino Ζεστό / Hot | 3.5€
Marocchino Κρύο / Cold | 3.5€
Freddito Choco | 4€
Freddito Vanilla Oreo | 4€
Milkshake Yogurt (400ml) | 4€
Μέλι-Καρύδι, Γλυκό Βύσσινο, Lime-Δυόσμος /
Honey-Nut, Sweet Sour Cherry, Lime, Peppermint

Milkshake “The Real” Ice Cream (400ml) | 6€
Βανίλια, Σοκολάτα / Vanilla, Chocolate

Extra Toppings
Φυτικό γάλα μπιζελιού / Vegetable milk: + 0.5€
Σιρόπι φουντούκι / Hazel: + 0.3€
Σιρόπι καραμέλα / Caramel: + 0.3€
Σιρόπι βανίλια / Vanilla: + 0.3€
Σιρόπι φράουλα / Strawberry: + 0.3€
Σαντιγύ: + 0.5€
Baileys: + 1€
Kahlua: + 1€
Cognac: + 1€
Μέλι / Honey: + 0.3€
Αγαύη / Agave: + 0.6€
Extra δόση Espresso: + 0.6€

TEAS &
ICE TEAS
Τσάι Ζεστό - Χαμομήλι / Ηot tea - Chamomile | 1.6€
(ρωτήστε μας γεύσεις / ask us about the flavors)

Galvanina Bio Ice Tea (335ml) | 3€

Λεμόνι, Ροδάκινο, Πράσινο Τσάι / Lemon, Peach, Green Tea

JUICES &
REFRESHMENTS
Φυσικός Πορτοκάλι / Fresh Orange Juice (400ml) | 2.5€
Φυσικός Ανάμεικτος / Mixed Fruits (400ml) | 3.2€
Σπιτική Λεμονάδα / Homemade Lemonade | 2€
Σπιτική Λεμονάδα με Μέλι & Τζίντζερ /
Homemade Lemonade with Honey & Ginger | 3€
Σπιτική Βυσσινάδα / Homemade Cherry (400ml) | 2.5€
Galvanina Natural Spring Water (335ml) | 2.8€
Coca Cola (330ml) | 1.3€
Zero Cola (330ml) | 1.3€
Red Bull (250ml) | 2.5€

SMOOTHIES
Tropical | 4.5€

Γάλα καρύδας, φράουλες, μπανάνα, μέλι /
Coconut milk, strawberries, banana, honey

Tonic Power | 4.5€

Πράσινο μήλο, ακτινίδιο, μέλι, γιαούρτι ή φυτικό γάλα /
Green apple, kiwi, honey, yogurt or vegetable milk

Peanut Butter Energy | 5€

Φυτικό γάλα, φυστικοβούτυρο, μπανάνα, μέλι, κανέλα κεϋλάνης
Vegetable milk, peanut butter, banana, honey, ceylon cinnamon

SNACKS
TOAST TURKEY | 2.2€

Γαλοπούλα & τυρί / Turkey & edam

TOAST HAM | 2.2€

Ζαμπόν & τυρί / Ham & edam

MINI ΜΠΑΓΚΕΤΙΝΙ TURKEY | 2.2€

Γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα /
Turkey or Ham, edam, tomato, lettuce, mayo

MINI ΜΠΑΓΚΕΤΙΝΙ HAM | 2.2€

Ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα /
Ham, edam, tomato, lettuce, mayo

MINI ΜΠΑΓΚΕΤΙΝΙ TUNA | 3.5€

Τονοσαλάτα, αγγούρι / Tuna salad, cucumber

MINI ΜΠΑΓΚΕΤΙΝΙ “WU-TANG” CHICKEN PANK | 3.5€
Παναρισμένο κοτόπουλο, tartar sauce /
Chicken panko, tartar sauce

BAGELS
OMELETTE | 4€

Oμελέτα, μπέικον, ντομάτα, κρέμα Φιλαδέλφεια /
Omelette, bacon, tomato, Philadelphia cream

LATIN | 4.5€

Αυγό τηγανιτό, αβοκάντο, ντομάτα, κόλιανδρο, sour cream
Fried egg, avocado, tomato, coriander, sour cream

CLEAN DEAL | 5.5€

Bagel χαρουπιού με κατσικίσιο τυρί, αβοκάντο, σχοινόπρασο, ντομάτα
& βούτυρο φυστίκι Αιγίνης / Carob bagel with goat cheese, avocado,
tomato, chives and pistachio butter

SUPER BOWLS
GREEN GODDESS | 5€

Αβοκάντο, γιαούρτι, μέλι, βατόμουρο, μάνγκο, granola καρύδας, αγαύη,
matcha, φλύδες καρύδας / Avocado, yoghurt, honey, raspberry, mango,
coconut granola, agave, matcha, flex coconut

MACHA MOKA | 5€

Καφές, γιαούρτι, κακάο, granola cocoa nibs, κακάο σε σκόνη, αλάτι /
Coffee, yoghurt, cocoa, granola cocoa nibs, cocoa powder, salt

BRUCE LEE | 5€

Dragon fruit powder yoghurt bowl με φρούτα του πάθους, βατόμουρο,
γκρανόλα, μπανάνα, φράουλα, αγαύη / with passion fruit, blueberry,
granola, banana, strawberry, agave

CHIA BARBARELLA | 5€

Chia coconut bowl με μήλο, σταφίδες, μάνγκο, μέντα, βασιλικός /
with apple, raisins, mango, mint, basil

OPEN FACE

RISE AND SHINE | 4.5€

SANDWICHES

Αυγά scrambled, τραγανό μπέικον, σχοινόπρασο, παρμεζάνα /
Scrambled eggs, crispy bacon, chives & parmesan

GUCCI BANG | 5€

Φρέσκια burrata μοτσαρέλα, ντομάτα, βασιλικό, λάδι βασιλικού /
Open face caprese with burrata mozzarella, basil pesto oil

SANDO

SANDWICHES
JAPANESE XXX | 4.8€

Σάντουιτς με λαχανικά σχάρας, ρόκα, γαλοπούλα, τσένταρ, ζαμπόν /
Sandwich with grilled vegetables, rocket, turkey, ham

TOKY DRIFT | 5€

Σάντουιτς με λαχανικά, βραστό αυγό, μπέικον, γαλοπούλα, προβολόνε,
ζαμπόν, λάχανο, καρότο, ντομάτα, μαρούλι / Sandwich with veggies:
carrot, lettuce, cabbage, tomato, boiled egg, bacon, provolone, turkey,
ham

SANDWICHES
THE SIMPLE | 3.3€

Σπιτικό ψωμί, γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, αυγό, μαρούλι, μαγιονέζα /
House made bread, turkey, edam, tomato, egg, lettuce, mayo

TURKEY TRUFFLE | 4.5€

Σπιτικό ψωμί, γαλοπούλα τρούφας, mozzarella, μαρμελάδα σύκο,
σαλάτα / House made bread, truffle turkey, mozzarella, fig jαm, salad

TUNA MELT | 5€

Ψωμί σικάλεως, τονοσαλάτα με μαγιονέζα, κάπαρη, πίκλες & πιπεριά
jalapenos, προβολόνε, σχοινόπρασο / House made rye bread, tuna,
caper, pickles, onion, chives, mayo, provolone, jalapenos

CHICKEN SANDWICH | 5.5€

Kοτόπουλο παναρισμένο, μπέικον, τσένταρ, ντομάτα, πιπεριά, sauce
μουστάρδας / Chicken panko, bacon, cheddar, tomato, mustard sauce

THE AMERICAN | 5.5€

Ψωμί σικάλεως, παστράμι, σχοινόπρασο, μουστάρδα, σχοινόπρασο /
Beef pastrami with rye bread, American mustard, chives

POLLOS HERMANOS | 5€

Σπιτικό ψωμί με κοτοσαλάτα: κάπαρη, πίκλες, κρεμμύδι, μαγιονέζα,
τσένταρ / House made bread with chicken salad, capers, pickles, onion,
mayo, cheddar

RIDE LIKE YOU STOLE IT | 6€

Σάντουιτς με pulled beef, προβολόνε, σαλάτα λάχανο /
Pulled beef sandwich with provolone, cabbage slaw

THE S&M | 5.5€

Ψωμί σικάλεως με blue cheese, μπέικον, μαρμελάδα μήλου, τραγανά
κρεμμύδια, μαγιονέζα / Rye bread with blue cheese, bacon, apple
compote, crispy onion, mayo

WRAPS
RUN G.M.C | 4€

Zαμπόν, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, sauce μουστάρδας /
Ham, edam, tomato, lettuce, mustard sauce

CHICKEN PARM WRAP | 5.5€

Παναρισμένο κοτόπουλο, παρμεζάνα, iceberg, sauce μαγιονέζας /
Chicken Panko, iceberg, parmesan, mayo sauce

GREEN MACHINE | 5.5€

Ψητά λαχανικά, κόλιανδρο, φύλλα από σπανάκι, γλυκοπατάτα, vegan
μαγιονέζα / Various grilled vegetables crunchy, coriander, vegan mayo,
spinach leaves, sweet potato

BLUE MONDAY | 5.5€

Καπνιστή γαλοπούλα, blue cheese & κέτσαπ από μύρτιλο /
Smoked turkey, blue cheese, rocket & blueberry ketchup

KAFRO WRAP | 5.5€

Γαλοπούλα, ζαμπόν, μπέικον, τσένταρ, ένταμ, πατατάκια, τραγανό
κρεμμύδι, μαγιονέζα, μουστάρδα / Turkey, ham, bacon, cheddar, edam,
potato chips, crispy onion, mayo, mustard

XXL CLUB

SANDWICHES
THE ACE OF SPADES | 9€

Κοτόπουλο παναρισμένο, γαλοπούλα, μπέικον, τυρί, αυγό, μαρούλι,
ντομάτα & μαγιονέζα, φρέσκες τηγανιτές πατάτες / Chicken panko,
turkey, bacon, edam, egg, lettuce, tomato, mayo, French fries

LIVE TO WIN | 10€

Κοτόπουλο παναρισμένο, αυγοσαλάτα (κάπαρη, αγγούρι τουρσί),
μπέικον, γαλοπούλα, τυρί, ζαμπόν, μαρούλι, ντομάτα, tartar sauce,
φρέσκες τηγανιτές πατάτες / Chicken panko, egg salad with caper &
pickles, bacon, turkey, edam, ham, lettuce, tartar sauce, French fries

STARTERS /
APPETIZERS
CRISPY FRIES POTATOES | 3.5€
Φρέσκες τηγανιτές πατάτες

POUTINE | 4.5€

Φρέσκες τηγανιτές πατάτες, χαλούμι, τραγανά κρεμμύδια, sour cream
με σχοινόπρασο / Crispy French fries, haloumi cheese, crispy onion,
sour cream with chives

PULLED PORK POUTINE | 6€

Φρέσκες τηγανιτές πατάτες, pulled pork, τσένταρ, τραγανό κρεμμύδι /
Crispy French fries, juice pulled pork, sour cream, cheddar, crispy onion

CRISPY CHICKEN STRIPS | 6€

Τραγανά παναρισμένα φιλετάκια κοτόπουλου, σπιτική μαγιονέζα /
Crispy chicken strips with homemade mayo sauce

MOZZARELLA STICKS | 6€

Παναρισμένη mozzarella, μαγιονέζα pestο /
Fried mozzarella sticks with pesto mayo

SALADs
JULIUS CAESAR’S | 9€

Kοτόπουλο παναρισμένο, μπέικον, κρουτόν, παρμεζάνα, iceberg,
μαρούλι, καρότο / Chicken panko, bacon, crouton, flakes parmesan,
iceberg, lettuce,carrot

BRUTUS | 7.5€

Μπέικον, κρουτόν, παρμεζάνα, iceberg, καρότο, μαρούλι /
Bacon, crouton, parmesan, iceberg, carrot, lettuce

QUINOA SALAD | 10€

Kοτόπουλο παναρισμένο, κινόα, καραμελωμένο κρεμμύδι, παντζάρι,
ντομάτα, λάχανο, καρότο, ρόδι, γλυκοπατάτα, σύκο, φυστίκι Αιγίνης,
σταφίδα, avocado, μαγιονέζα sriracha / Chicken panko, quinoa, caramelized onion, beetroot, tomato, cabbage, carrot, pomegranate, sweet
potato, fig, pistachio, avocado, currant, sriracha mayo

VEGGIE QUINOA | 8.5€

Κινόα, καραμελωμένο κρεμμύδι, παντζάρια, ντομάτα, λάχανο, καρότο,
ρόδι, γλυκοπατάτα, σύκο, φιστίκι, αβοκάντο, σταφίδα, μαγιονέζα sriracha / Quinoa, caramelized onion, beetroot, tomato, cabbage, carrot,
pomegranate, sweet potato, fig, pistachio, avocado, currant, sriracha
mayo

JAWS | 8.5€

Βίδες ζυμαρικών, ντομάτα, πέστο, ελιές, αγγούρακι τουρσί, κρεμμύδι,
πιπεριές, αβοκάντο, μαγιονέζα, μείγμα μυρωδικών /
Pasta tuna salad with tomato, pesto, olives, cucumber, pickles, onion,
peppers, avocado, mayo, various herbs

ANABOLIC NITRO | 8€

Φακοσαλάτα beluga, μπέικον, κρουτόν, ντομάτα, αβοκάντο, τρίχρωμες
πιπεριές, σχοινόπρασο, τραγανό κρεμμύδι, μαϊντανό, μαγιονέζα /
Beluga lentils salad with bacon, croutons, tomato, avocado, peppers,
chives, crispy onion, parsley, mayo

VEGAN LENTIL SALAD | 7.5€

Φακές beluga, καραμελωμένα κρεμμύδια, γάλα καρύδας, κρεμμύδι,
sour cream, κύμινο, ντομάτα, πράσινο πιπέρι /
Beluga lentils, caramelized onion, coconut milk, onion, sour cream,
cumin, tomato, green pepper

RAW AS CHUCK | 7€

Noodles salad με λαχανικά & γλυκό τσίλι, πιπεριά, φρέσκο κρεμμυδάκι,
σχοινόπρασο, μαιντανό, κόλιανδρο, καλαμπόκι, σόγια, τραγανό σκόρδο
/ Noodles with raw vegetables & sweet chili marinade, green pepper,
fresh onion, chives, parsley, corn, coriander, sweet chili, soya, crispy
garlic

SWEET EMOTION

| 7€

Mentaki noodles, γλυκοπατάτα, κόλιανδρο, σουσάμι, πράσινο πιπέρι,
καραμελωμένα κρεμμύδια, μαιντανό, φρέσκο κρεμμύδι, τραγανό
κρεμμύδι, γλυκό τσίλι /
Noodle salad, sweet potato, coriander, sesame, green pepper, fresh
onion, crispy onion, sweet chili

burgers & mini

(100gr)

CHEESE BURGER | 8€ με πατάτες / with French fries
4.5€ mini χωρίς πατάτες / without potatoes
Με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200γρ, τσένταρ, πίκλες, ντομάτα,
κρεμμύδι, iceberg, κέτσαπ, μαγιονέζα / 100% beef burger 200 gr, cheddar, pickles, tomato, onion, iceberg, mayo, ketchup

THE RED | 9€ με πατάτες / with French fries
5€ mini χωρίς πατάτες / without potatoes
Με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200γρ, κατσικίσιο τυρί, ketchup παντζάρι,
καραμελωμένο κρεμμύδι, μαγιονέζα, ντομάτα, iceberg /
100% beef burger 200 gr, goat cheese, beetroot ketchup, tomato,
iceberg, caramelised onion, mayo

WU PANKO CHICKEN | 9€ με πατάτες / with French fries
5€ mini χωρίς πατάτες / without potatoes
Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, λαχανοσαλάτα, avocado, τσένταρ,
αγγούρι, τραγανό κρεμμύδι, μαγιονέζα sriracha /
Panko chicken, coleslaw, avocado, cheddar, crispy onion, cucumber,
sriracha mayo

MAKE BURGERS GREAT AGAIN | 10€ με πατάτες / with French fries
Με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200γρ, iceberg, ντομάτα, μανιτάρια,
μπέικον, τσένταρ, αυγό τηγανιτό, & spicy BBQ sauce /
100% beef burger 200 gr, iceberg, tomato, mushroom, bacon, cheddar,
fried egg & spicy BBQ sauce

PULLED PORK BURGER | 10€ με πατάτες / with French fries
5€ mini χωρίς πατάτες / without potatoes
Pulled pork μαγειρεμένο 24 ώρες, αβοκάντο, τραγανό κρεμμύδι,
iceberg, BBQ sauce, μαγιονέζα / Pulled pork, avocado, crispy onion,
iceberg, BBQ sauce, mayo

LIKE A VIRGIN | 9€ με πατάτες / with French fries
5€ mini χωρίς πατάτες / without potatoes
Μπιφτέκι γαλοπούλας, blue cheese, ketchup μύρτιλο, αβοκάντο,
ντομάτα, κρεμμυδι, μαγιονέζα / Turkey burger, blue cheese, ketchup
blueberry, avocado, tomato, onion, mayo

ITALION STALLION | 9€ με πατάτες / with French fries
Μπιφτέκι γαλοπούλας, μαρμελάδα ντομάτας, μοτσαρέλα, ρόκα,
κρεμμύδι, μαγιονέζα / Turkey burger, tomato jam, rocket, mozzarella,
rocket, onion, mayo

THE WHITE HOUSE | 9€ με πατάτες / with French fries
5€ mini χωρίς πατάτες / without potatoes
Παναρισμένο κοτόπουλο σε κρέμα παρμεζάνας, iceberg /
Chicken panko in parmesan lemon truffle cream, iceberg

MADAM MAMBA | 12€ με πατάτες / with French fries

Vegan μπιφτέκι λαχανικών σχάρας, vegan τυρί, vegan ketchup /
Vegan burger made with jackfruit, grilled vegetables, vegan cheese

HOT DOGS
THE DOG FATHER | 5.5€

Κλασσικό Αμερικάνικο hot dog με λαχανοσαλάτα, μουστάρδα, κέτσαπ,
μαγιονέζα, καραμελωμένα κρεμμύδια, πίκλες, τραγανό κρεμμύδι /
Classic American Style dog with coleslaw, mustard, ketchup, mayo,
crispy onion, pickles, caramelized onions

EL NINIO | 7.5€

Hot dog με pulled pork, μπέικον, πίκλες, λάχανο, τσένταρ /
Hot dog with pulled pork, bacon, pickles, cabbage, cheddar

SOFT TACOS
TATAKI | 6.5€ τα 2τεμ.
Φιλέτο μοσχαρίσιο, sour cream, jalapeno, ντομάτα, φρέσκο κόλιανδρο /
Beef fillet, sour cream, jalapeno, tomato frame, fresh coriander
CLUB TROPICANA | 6€ τα 2τεμ
Kοτόπουλο παναρισμένο, μάνγκο, habanero, λεμονόχορτο, sour cream,
τραγανό κρεμμύδι / Chicken panko, mango, habanero, lemon grass, sour
cream, crispy onion
CHICKEN TACO | 6€ τα 2τεμ

Kοτόπουλο παναρισμένο, ανανά, ντομάτα, μαγιονέζα sriracha /
Chicken panko, pineapple, tomato frame, sriracha mayo

18€ 2 ατόμων / people
25€ 4 ατόμων / people

MINI BURGERS
CHICKEN STRIPS
SPRING ROLLS
MOZZARELLA STICKS
FRIED POTATOES

Extra Toppings
Edam: 0.5€
Cheddar: 0.8€
Blue Cheese: 1€
Mozzarella: 1.3€
Parmesan: 0.8€
Provolone: 1€
Goat Cheese: 1€
Philadelphia cream: 0.8€
Sour Cream : 1€
Γαλοπούλα / Turkey: 0.5€
Ζαμπόν / Ham : 0.5€
Bacon: 1€
Mayo: 0.5€
Tομάτα / Tomato: 0.2€
Πιπεριά / Pepper: 0.2€
Mushroom: 0.8€
Καλαμπόκι / Corn: 0.8€
Ελιές / Olives: 0.5€
Καραμελωμένο κρεμμύδι /
Caramelized onion: 0.7€
Αυγό / Egg: 0.7€
Ομελέτα / Omelette: 0.7€
Avocado: 1€
Pickles: 0.5€
Jalapenos: 1€
Hot Dog: 1€
Κοτόπουλο / Chicken: 2€
Pull Pork: 2.5€

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι /
Beef Burger: 3€
Μπιφτέκι Γαλοπούλας /
Turkey burger: 2.5€
Pesto βασιλικού / basil: 1€
Mayo: 0.5€
Μουστάρδα / Mustard: 0.5€
Ketchup: 0.5€
BBQ: 0.5€
Sweet Chili: 0.8€
Sriracha mayo: 0.8€
Tartar Sauce: 0.8€
Φυστικοβούτυρο /
Pistachio butter: 1€
Μαρμελάδα σύκο /
Fig jam: 1€
Blueberry ketchup: 1€
Πατάτες τηγανιτές /
Fried Potatoes: 0.6€
Chips: 0.5€

CLASSIC
COCKTAILS
ZOMBIE (Strong & fruity flavor) | 8€
Jamaican rum blend, fresh pineapple & passion fruit, Caribbean bitters

MAI TAI (Light & exotic flavor) | 7€
Jamaican rum blend, orange liqueur, orgeat liqueur, Caribbean bitters

CHILLI MARGARITA ON THE ROCKS (Salty & spicy flavor) | 7€

Tequila reposado, spicy homemade syrup, fresh lime juice, Tajin powder

GARAGE PALOMA (Smoky & salty flavor) | 7€

Tequila reposado, bio agave syrup, fresh pink grapefruit juice, smoky
salt, soda

GARAGE PORN (Sweet & sour) | 7€

Vodka infused with vanilla, fresh passion fruit, sparking wine

NEGRONI (Bitter & botanical flavor) | 7€
Dry gin, campari, vermouth

BASIL SMASH (Fresh & smooth flavor) | 7€

Gin infused with cucumber, orgeat syrup, basil leaves, aromatic bitters

Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα κάτω από 18 ετών
/ Consumption of alcohol is forbidden under 18

LOW ALCOHOL
COCKTAILS
APEROL SPRITZ | 5.5€
Aperol, soda, prosecco

JUANA’S SPRITZ | 5.5€
Aperol, mastiha liqueur, fresh grapefruit, plum bitters, soda

DRY SPRITZ | 5.5€
Dry vermouth, elder flower, prosecco

PEACH BAM | 6€
Aperol, vodka infused with peach, soda

CHERRY LIPS | 6€
Aperol, cherry liqueur, orange liqueur, soda

HERBAL BOOST | 6€
Aperol, timur cordial, soda

MOCKTAILS
Non Alcoholic
VIRGIN FOREST | 5.5€

Ginger, orgeat syrup, basil leaves,
soda, cucumber, lime

TROPIC SUN | 5.5€

COCKTAILS &
SPRITZS ON CAN

Fresh passion, vanilla,
fresh grapefruit

ZOMBIE (250ml) | 9€

CRODINO | 5€

MAI TAI (250ml) | 8€

Bottled (175ml)
Bitter and sweet flavor

APEROL SPRITZ (250ml) | 6.5€
PEACH BAM (250ml) | 7€

BEER CANS &
BOTTLES
BREWDOG PUNK IPA (500ml CAN) | 5,5€

5.6 Abv%. Amber colour, india pale ale, bitter sweet taste,
Tropical fruits, citrus, caramel, biscuit, pine notes

BREWDOG INDIE PALE IPA (500ml CAN) | 5,5€

4,2Abv% Craft beer, pale ale, made in scotland, bitter, caramel, esteric,
tropical fruity, malty, spices, sweet, wheat

BREWDOG ELVIS JUICE IPA (330ml CAN) | 5,5€

6.5 Abv%. Amber red colour, grapefruit ipa, citric bitter sweet taste,
grapefruit, citrus, orange, caramel, line notes

BREWDOG HAZY JANE (440ml CAN) | 5,5€

7.2 Abv%. Hazy gold colour, new england ipa, juicy sweet taste,
pineapple, stonefruit, mango, resin, lime notes

BREWDOG VOGABOND -GLUTTEN FREE (330ml BOTTLE) | 5€

4.5 Abv%. Amber, american pale ale, bitter sweet taste, citrus, tropical
fruits, caramel, grass, pine notes

BREWDOG PUNK AF (330ml BOTTLE) | 4.5€

0.5 Abv% golden colour, alcohol free, sweet bitter taste,
Tropical fruits, lemon, malty, piney notes

CIDERS
HAWKES “DEAD & BERRIED” (330ml CAN) | 4.5€

Σκούρο κόκκινο χρώμα, μηλίτης, γλυκιά ξηρή γεύση φράουλα,
βατόμουρο, μύρτιλο, νότες μήλου / Dark red colour, cider, sweet dry
taste strawberry, raspberry, blueberry, apple notes

HANDMADE
SWEETS
CHOCOLATE CAKE | 2,8€ τμχ/piece
MOSAIKO | 3€ τμχ/piece
RED VELVET | 3,8€
CARROT CAKE | 3,8€
LEMON CAKE | 3,8€
Όλα τα γλυκά μας είναι χειροποίητα!
Ρωτήστε μας για τα γλυκά ημέρας /
All our sweets are handmade!
Ask us about the sweets of the day.

Τα μενού μας παρασκευάζονται από αγνά υλικά Real Time, την
στιγμή που δίνετε την παραγγελία σας.

> Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ κάτω των 18
> *προϊόν κατεψυγμένο, τηγανίζουμε με ηλιέλαιο
> Τα κρέατά μας είναι νωπά.
> Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε extra παρθένο ελαιόλαδο με 0% τρανς λιπαρά,
φρέσκα λαχανικά & φρούτα
> Αν είστε αλλεργικός σε κάποιο υλικό, πληροφορηθείτε για την ασφάλειά σας από
τον υπεύθυνο του καταστήματος.
> Οι τιμές του παρόντος τιμοκατάλογου είναι ενδεικτικές και μπορεί να
τροποποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση
> Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και δημοτικός φόρος
> Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Ελισσάβετ Τετριμίδα

