
Cafe Restaurant
Greek Kouzina



Ο ΣΕΦ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
OUR CHEF RECOMMENDS
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Κριθαρότο με γαρίδες, τριμμένη φέτα, φρέσκια ρίγανη & ξύσμα λεμόνι
Kritharoto with shrimps,grated feta cheese,fresh oregano & lemon zest

Καλαμάρι ψητό με ματζουράνα & φάβα Σαντορινιά
Grilled calamari with mantzurana & fava from Santorini

Σπαγγέτι  θαλασσινών
Seafood spaghetti

Ψαρονέφρι σχάρας με πέστο από πιπεριά Φλωρίνης
Pork filet with pesto,sweet red pepper & balsamic syrup

Φιλέτο κοτόπουλο με μανιτάρια & λευκή κρέμα
Chicken filet with mushrooms & white cream

Κοντοσούβλι με πολύχρωμο κους κους
Kontosouvli with couscous



Τζατζίκι

ΜελιτζανοσαλάταΛευκή Ταραμοσαλάτα

Φρέσκα Μύδια σβησμένα με ούζο *Γαρίδες σαγανάκι

Φρέσκιες πατάτες στη σέσουλα με μυζήθρα & φρέσκια ρίγανη

Πατζαροσαλάτα
Tzatziki

AuberginesaladWhite Taramas

Fresh mussels with ouzo *Shrimps Saganaki

Fresh fried potatoes with mizithra cheese & oregano

Yoghurt with beet roots
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ΟΡΕΚΤΙΚΑ
APPETIZERS

Παλέτα ορεκτικών με άρωμα Ελλάδα

Κολοκυθοκεφτέδες,ριγανοκεφτέδες& τυροκεφτέδες με κρύα σάλτσα ντομάτας

Κρητικός ντάκος “Αλλιώς”

Τριλογία μπρουσκέτας με παντζάρι-σολομό,κατσικίσιο τυρί-σύκα,γαύρο-κρεμμυδάκι

Greek meze

Zucchini croquette, riganokeftedew,cheese croquette with tomato sauce

“Dakos” from Crete

Trilogy of Bruschetta, beetroot with salmon,goat cheese with fig,anchovy with onions



ΣΑΛΑΤΕΣ
SALADS

Καβουροσαλάτα με αβοκάντο

Λαχανοσαλάτα

Χωριάτικη σαλάτα

Σαλάτα Πανόραμα

Crab salad with avocado

Cabbage salad

Greek salad

Panorama salad

Παντζάρια με κατίκι Δομοκού, δυόσμο, καρύδια & ξύδι μπαλσάμικο

Χόρτα

Beet roots with katiki cheese, peppermint, walnuts & balsamic vinegar

Boiled greens
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
SEAFOOD
Φρέσκα Μύδια σβησμένα με ούζο,ντομάτα κονκασέ& μαϊντανό

*Γαρίδες ψητές με χοντρό αλάτι,μαρούλι& ξύσμα λεμονιού

*Γαρίδες σαγανάκι με φρέσκα μυρωδικά & ούζο

Σαρδέλες ψητές με ντομάτα κονκασέ,κρεμμυδάκι & μαϊντανό

Φρέσκα ψάρια Τολού το κιλό

Ψαρόσουπα κατόπιν παραγγελίας

Σολωμός σχάρας με αρωματικά βότανα

*Χταπόδι σχάρας

Μπακαλιάρος φρέσκος 

*Χταποδάκι βραστό μαρινάτο

Μαριδάκι τηγανητό

Fresh Mussels with ouzo,tomato& parsley

Grilled rock salt shrimps with lettuce,lemon zest,tomato& fresh onion

“Shrimps Saganaki” with tomato, onion, garlic, pepper, feta, parsley, oregano

Grilled Sardins with tomato, onion & parsley

Fresh Tolo fish by kilo

Fishsoup after order

Grilled salmon with herbs

Grilled Octopus

Fresh cod fish

Marinated octopus salad

Fried Picarel
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ΚΡΕΑΤΙΚΑ
MEATS

Μπιφτέκι σχάρας
Greek burger with parsley

Πανσέτα σχάρας μαριναρισμένη με σάλτσα μπάρμπεκιου
Sreaky pork marinated with BBQ.S

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας με σάλτσα λεμονιού
Chicken filet with lemon sauce & herbs

Χοιρινή μπριζόλα με φρέσκιες τηγανητές πατάτες
Grilled pork chop with french fries

Παϊδάκια με πατάτες τηγανητές & ψητή πιπεριά Φλωρίνης
Lamb chops with fried potatoes&grilled sweet red pepper

Φιλέτο μοσχαρί με αρωματικά βότανα
Beef filet with herbs

Γύρος μερίδα special
Gyros special
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ΣΠΑΓΓΕΤΙ
PASTA

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ
GREEK CUISINE

ΠΙΤΣΑ
PIZZA

Γαριδομακαρονάδα / για 2

Μαργαρίτα Ζαμπόν & τυρί Ανανά

Μεσογειακή με κάπαρη & φέτα

Spaghetti with shrimps / for 2

Margaritta  Ham & cheese Hawaii

Mediterenean

Αρνάκι Κλέφτικο

Κεφτέδες με ελιές & φέτα

Κοκκινιστό

Παστίτσιο

Μελιτζάνες Ιμάμ
“Kleftiko” lamp

Meatballs with olives & feta

Veal in tomato sauce

“Pastitsio”

Aubergines Imam

Σπαγγέτι με σάλτσα πέστο

Ναπολιτέν

Στιφάδο

Μπεκρί μεζέ

Spaghetti with pesto

Napoliten

Beef stifado

“Bekri meze”
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