Cafe Restaurant
Greek Kouzina

ΕΛ / ENG
Ο ΣΕΦ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
OUR CHEF RECOMMENDS
Κριθαρότο µε γαρίδες, τριµµένη φέτα & φρέσκα µυρωδικά
Kritharoto with shrimps, grated feta cheese, fresh oregano & lemon zest
Μουσακάς θαλασσινών
Seafood moussaka
Φλωµάρια Λήµνου µε καραβίδες (παραδοσιακές χυλοπίτες)
Flomaria from Limnos with craw fish (traditional pasta from Limnos island)
Καλαµάρι σχάρας µε µαύρο ταραµά & σαλάτα πλιγούρι
Grilled calamari with black tarama & groat salad
Λιγγουίνι θαλασσινών
Seafood linguini
Σολοµός σχάρας µε µαύρο ρύζι σωτέ αρωµατισµένο µε σάλτσα πορτοκάλι
Grilled salmon fillet with black rice & orange sauce
Ψαρονέφρι µε σάλτσα µοσχολέµονο & σαλάτα από ρέβα ξινόµηλο
Pork fillet with flavory lemon sauce & fresh salad with apple, peppers, radish
Φιλέτο κοτόπουλο µε κρέµα µανιταριών & άγριο ρύζι
Chicken fillet with mushrooms in white cream & rice

GLUTEN FREE

Φιλέτο µόσχου µε αρωµατικά βότανα & µαρµελάδα κόκκινης πιπεριάς µε τζίντζερ
Beef fillet with herbs & sweet red pepper-ginger jam

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
APPETIZERS
GLUTEN FREE

Ταλαγάνι ψητό µε σάλτσα
αποξηραµένων φρούτων
Grilled ‘’Talagani’’ cheese
with dried fruit sauce
Κριθαροκουλούρα µε µαρινάτο
γαύρο, τριµµένη τοµάτα
& ντρέσινγκ µαϊντανού
Whole weat rusk with marinated
anchovy & lemon sauce
Χταποδάκι µαριναρισµένο
µε πιπεριά Φλωρίνης & κάπαρη
Marinated octopus salad
Ποικιλία κεφτέδων µε µαρµελάδα
τοµάτας και ντιπ γιαουρτιού
Κολοκυθοκεφτέδες, τυροκεφτέδες
Zucchini croquette, cheese
croquette with homemade
tomato jam & yoghurt
Κρητικός ντάκος “Αλλιώς”
Ntakos from Crete
Τραχανότο µε µανιτάρια,
θυµάρι & πούδρα από µπέικον
Trahanoto (traditional pasta)
with mushrooms, thyme
& bacon powder
Στριφτούδια µε ξινοµυζήθρα,
µέλι & θυµάρι
Striftoudia with traditional
local cheese, honey & thyme

Τριλογία τζατζικιού
Trilogy of tzatziki
Σαγανάκι τυρί
Fried cheese “saganaki”
Φρέσκιες πατάτες τηγανιτές
µε µυζήθρα
Fresh fried potatoes
with mizithra cheese & oregano

GLUTEN FREE

Λευκή Ταραµοσαλάτα µε παξιµάδι,
ελιές θρούµπες & χαλβά
White Taramas salad with rusk,
olives & halva
Φρέσκα µύδια µε ούζο
Fresh mussels with ouzo

GLUTEN FREE

Οι δικές µας γαρίδες σαγανάκι
Our shrimps saganaki

GLUTEN FREE

Μελιτζανοσαλάτα µε καπνιστό
σκουµπρί & παξιµάδι χαρουπιού
Aubergine salad with carob rusk
& smoked fish
Ψωµί κατ’ άτοµο
Bread in portion

Παρακαλώ ενημερώστε μας
για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες
που μπορεί να έχετε
Please let us know if there is
any allergy or intolerance that
you might have

Vegeterian πιάτο
Vegeterian plate

GLUTEN FREE

Gluten free πιάτο
Gluten free plate

ΣΑΛΑΤΕΣ
SALADS
Χωριάτικη σαλάτα
Greek salad with tomato, feta cheese, cucumber, onion, pepper,
olives, parsley, fresh oregano, olive oil
Σαλάτα Πανόραµα µε δυόσµο, µαριναρισµένο κατσικίσιο τυρί,
λιαστή ντοµάτα, σύκο & κουκουνάρι
Panorama salad with goat cheese, mint, fig, sundried tomato & nuts

ΚΡΕΑΤΙΚΑ
MEATS
Μπιφτέκι γαλοπούλας µε πουρέ γλυκοπατάτας
Turkey burger with mashed potato

Πράσινη σαλάτα µε πορτοκάλι, µανούρι, κρεµµύδι
& βινεγκρέτ εσπεριδοειδών
Green salad with orange, manouri cheese, olives, onion & citrus sauce

Πανσέτα σχάρας µαριναρισµένη µε σάλτσα BBQ
Sreaky pork marinated with BBQ sauce

Μαριναρισµένη πατατοσαλάτα µε κρεµµυδάκι, τουρσι, καππαρόφυλλα Τήνου,
βινεγκρέτ µουστάρδας & απάκι
Marinated potato salad with onion, pickle, caper leaves, mustard & apaki
Σαλάτα λάχανο µε ξινόµηλο, καρύδια, ρόδι, τρίχρωµες πιπεριές
& σάλτσα µελιού
Cabbage salad with apple, nuts, peppers, pomegranate & honey sauce
Καβουροσαλάτα µε αβοκάντο, φρέσκια ψίχα καβουριού, ντοµάτα,
µαρούλι & σάλτσα λεµόνι
Crab salad with avocado, tomato, lettuce, fresh crab, & lemon sauce

Μπιφτέκι σχάρας µε γιαούρτι
Greek burger with yoghurt

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

Παντζάρια µε κατίκι Δοµοκού, φακή, δυόσµο, καρύδια
& ξύδι µπαλσάµικο
Beet roots with katiki cheese, lentils, peppermint, walnuts
& balsamic vinegar

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας µε πράσινη σαλάτα
Chicken fillet with green salad
Χοιρινή µπριζόλα µε φρέσκιες τηγανητές πατάτες
Grilled pork chop with french fries
Παϊδάκια µε πατάτες τηγ. & ψητή πιπεριά Φλωρίνης
Lamb chops with potatoes & grilled sweet red pepper

μεριδα / portion
κιλό / per kilo

Σουβλάκι κοτόπουλο µε σαλάτα κινόα, σως από ταχίνι
Chicken souvlaki with quinoa salad & tachini sauce

Χόρτα
Boiled greens

Ποικιλία κρεατικών για 2
(πανσέτα, λουκάνικο, µπιφτέκι, κοτόπουλο, ψητά λαχανικά, πίτες, πατάτες)
Mix grill for 2 (streaky pork, sausage, burger, chicken,
grilled vegetables, bread, potatoes)

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 50ml
Extra virgin olive oil 50ml

Γύρος / Gyros

Vegeterian πιάτο
Vegeterian plate

GLUTEN FREE

Gluten free πιάτο
Gluten free plate

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
SEAFOOD
GLUTEN FREE

Λαβράκι σχάρας µε πατατοσαλάτα
Grilled sea bass with potato salad

GLUTEN FREE

Αστακός* σχάρας 700γρµ. µε ψητά λαχανικά
Grilled lobster* 700gr with grilled vegetables

Η δική µας ψαρόσουπα / Our traditional fish soup
*Καλαµαράκια τηγανιτά / *Deep fried kalamari

GLUTEN FREE

Χταπόδι*σχάρας µε σαλάτα µαυροµάτικων & φάβα Φενεού
Grilled octopus* with blackeyed peas salad & fava

GLUTEN FREE

*Γαρίδες σχάρας µε χοντρό αλάτι
Grilled *shrimps with rock salt

μεριδα 400γρ / 400g. portion
κιλό / per kilo

Φρέσκος µπακαλιάρος µε βραστά λαχανικά
Fresh cod fish with boiled vegetables
Λιγκουίνι µε γαρίδες* ατοµική/για 2
Linguini with shrimps* for 1/ for 2

Σαρδέλες ψητές / Grilled sardins
GLUTEN FREE

Αστακοµακαρονάδα µε αστακό* 700γρ.
Spaghetti *Lobster 700gr. for 2 persons

Γαύρος τηγανιτός / Deep fried fish gavros
Μαριδάκι τηγανιτό - Αθερίνα τηγανιτή / Small fried fish

Ποικιλία θαλασσινών µε τηγανιτά ψαράκια συνοδευµένα µε
τουρσί, ταραµά, ντακάκια, ελιές, χταποδάκι, πατατοσαλάτα, σκορδαλιά
Seafood variety with small fried fish, octopus*, tarama,
skordalia, potato salad, olives, pickles

Κροκέτα παστού µπακαλιάρου µε αρωµατικό κουρκούτι & σκορδαλιά παντzάρι
Salted cod croquette with garlic sauce & beet root
Ξιφίας φιλέτο µε δεντριλίβανο & σαλάτα πλιγούρι
Sword fish filet with rosemary & salad

GLUTEN FREE

Τσιπούρα σχάρας µε λαχανόρυζο σωτέ & χόρτα
Grilled seabream with rice & cabbage soté

GLUTEN FREE

Φρέσκα ψάρια Τολού το κιλό
Fresh Tolo fish per kilo

μεριδα 400γρ / 400g. portion
κιλό / per kilo

Vegeterian πιάτο
Vegeterian plate

GLUTEN FREE

Gluten free πιάτο
Gluten free plate

*κατεψυγμένο είδος / *frozen food
Χρησιμοποιούμε φρέσκο και κατεψυγμένο καλαμάρι,χταπόδι, γαρίδα,μπακαλιάρο παστό,
καραβίδα,αστακό,καβούρι,ξιφία,σολομό.
We use fresh and frozen calamari, octopus,cod fish, shrimps, crayfish, lobster, crab, sword fish, salmon.

ΣΠΑΓΓΕΤΙ
PASTA

ΠΑΙΔΙΚΟ
KIDS MENU

Καρµπονάρα / Carbonara

Χειροποίητο μπιφτέκι με κέτσαπ,
μαρούλι, ντομάτα, πατάτες
Burger with ketchup, tomato,
lettuce, potatoes

Ναπολιτέν / Napoliten

*ΠΙΤΣΑ
*PIZZA
Μαργαρίτα / Μargarita
Ζαµπόν, τυρί, µανιτάρια
Ham, cheese & mushrooms
Ανανά / Hawaii
Ελληνική / Greek style pizza
Σπέσιαλ / Special

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ
GREEK CUISINE
GLUTEN FREE

Αρνάκι Κλέφτικο / Kleftiko lamp

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
DESERT

Μουσακάς / Moussaka

Γλυκό ηµέρας
Dessert of the day

Κεφτεδάκια µε δυόσµο & κόκκινη σάλτσα
Meatballs with mint & tomato sauce

Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα
Spaghetti with tomato sauce
Παγωτό
Ice cream
Φρουτο εποχης
Season fruit
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι
Fresh orange juice
Φρεσκια λεμοναδα
Homemade lemonade

Μελιτζάνες Ιµάµ
Aubergines Imam
Γεµιστά ορφανά µε φέτα & ελιές
Stuffed tomatoes with rice, feta & olives

Κοτομπουκιές με
πατάτες τηγανιτές
Chicken nuggets with
fried potatoes

Κόλλυβα µε παγωτό καϊµάκι
“Coliva” Traditional sweet
with ice cream

ΧΩΝΕΥΤΙΚΑ
DIGESTIVE
Τεντούρα Πατρών
Tentura liquer from Patra

Παστίτσιο / Pastitsio

Χαλβάς σιµιγδαλένιος µε σουσάµι
& αποξηραµένα φρούτα
Semolina halva with sesami
& sundried fruits

Μπεκρί µεζέ / Bekri meze

Μπανόφι / Banofi

Κοκκινιστό µοσχαράκι / Veal in tomato sauce
GLUTEN FREE

Στιφάδο / Beef stifado
GLUTEN FREE

* (Τα φαγητά εναλλάσονται, ρωτήστε µας για τα φαγητά ηµέρας)
(The menu differs every day, ask for the meals of the day)

Πανακότα µε µαρµελάδα ντοµάτα
Panacotta with tomato marmelade

Μαστίχα / Mastic

Μοσχάτο
Moschato sparkling wine
Λιµοντσέλο / Limoncello

Γιαούρτι µε χειροποίητο
γλυκό κουταλιού
Yoghurt with traditional
greek sweet
Φρουτοσαλάτα µε µέλι
& ξηρούς καρπούς
Fruit salad with honey
& nuts

ΚΑΦΕΔΕΣ
COFFEE
Ελληνικός / Greek coffee
Εσπρέσο / Espresso

Παγωτό µαστίχα
Mastic ice cream

Καπουτσίνο / Capuccino

Παγωτό γιαούρτι µε ρόδι
Frozen yogurt with pomegranate

Νες καφέ / Φραπέ
Nescafe / Frappe

Παγωτό ανάµεικτο
(σοκολάτα, βανίλια, φράουλα)
Mixed ice cream
(chocolate, vanila, strawberry)

Tia Maria coffee
Τσάι / Tea

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
REFRESHMENTS

ΚΡΑΣΙ
WINE

ΜΠΥΡΕΣ
BEERS

Αναψυκτικά 250ml
(Coca-cola / light / zero, Fanta λεµονι, πορτοκαλι, Sprite, σόδα, τόνικ)
All beverages 250ml
(Coca-cola / light / zero, Fanta lemon, orange, Sprite, soda, tonic)

Ποτήρι κρασί λευκό,
ροζέ, κόκκινο
Glass of white,
roze, red wine

Φίξ 500ml / Fix 500ml

Σπιτική λεµονάδα / Homemade lemonade

Λευκός, ροζέ, κόκκινος
οίνος 500ml
Unbottled dry white, rose,
red wine 500ml

Φυσικός χυµός πορτοκάλι / Fresh orange juice
Χυµός ποτήρι
(βύσσινο, µήλο, µπανάνα, ανανάς, ροδάκινο, ρόδι, ανάµεικτος)
Glass of juice
(Sour cherry, apple, banana, pineapple, peach, pomagranate, mixed fruits)
Παγωµένο τσάι ροδάκινο /λεµόν / Iced tea peach/lemon 330ml
Ανθρακούχο νερό 330ml / Sparkling water 330ml
Ανθρακούχο νερό 1Lt / Sparkling water 1Lt

ΤΣΙΠΟΥΡΟ
TSIPOURO

Oύζο ποτήρι / A glass of ouzo

Tσίπουρο
µε γλυκάνισο 200ml
Tsipouro
with anise 200ml

Oύζο Καζανιστό Στουπάκη 200ml
Ouzo Kazanisto Stoupaki
Oύζο Βαρβαγιάννη 200ml
Ouzo Varvagianni 200ml
Oύζο Πλωµάρι 200ml
Ouzo Plomari 200ml
Oύζο Πλωµαρίου Πιτσιλαδη 200ml
Ouzo Pitsiladi 200ml
Oύζο Μίνι 200ml
Ouzo Mini from Mitilini 200ml

Φίσερ 500ml / Fisher 500ml

Κάιζερ 500ml / Kaizer 500ml

Κονιάκ Metaxa 5*
Cognac Metaxa 5*

Μπύρα χωρίς αλκοόλ 330ml
Beer without alcohol

Ursus

Μπύρα από Βαρέλι Μικρή
Draught beer small glass
Μπύρα από βαρέλι Μεγάλη
Draught beer big glass

Ουίσκι σπέσιαλ / Whisky special

ΟΥΖΟ
OUZO
Tοπικό ούζο Καρώνη 200ml
Local ouzo Karoni 200ml

Άλφα 500ml / Alfa beer 500ml

ΠΟΤΑ
ALCOHOL

Ουίσκι / Whisky

Νερό 1Lt / Mineral Water 1Lt

Άµστελ 500ml / Amstel 500ml

Χάινεκεν 500ml / Heineken 500ml

Kαµπάρι / Campari

Νερό 500ml / Mineral Water 500ml

Μύθος 500ml / Mythos 500ml

Tσίπουρο
χωρίς γλυκάνισο 200ml
Tsipouro
without anise 200ml
Tσίπουρο χύµα 200ml
Tsipouro unbottled 200ml
Tσίπουρο 50ml
Tsipouro 50ml
Tσίπουρο ποτήρι
A glass of tsipouro
Ρακί κρητική 100ml
Raki from Crete 100ml
Ρακόµελο 100ml
Rakomelo 100ml
Ρακι (σφηνακι) / Raki shot

Βότκα πορτοκάλι - λεµόνι
Vodka orange - lemon

ΚΟΚΤΕΗΛ
COCKTAIL
Panorama (µαστίχα, λάιµ, φράουλα, βασιλικός)
Panorama (mastic, lime, strawberry, basil)
Mojito (ρούµι, λάιµ, σόδα, δυόσµος)
Mojito (rum, lime, soda, mint)
Mojito strawberry (ρούµι, λάιµ, δυόσµος, φράουλα, σόδα)
Mojito strawberry (rum, lime, mint, strawberry, soda)
Tequila sunrise (τεκίλα, γρεναδίνη, χυµός πορτοκάλι)
Tequila sunrise (tequila, grenadine, orange juice)
Sex on the beach (βότκα, χυµός cranberry, peach snaps, χυµός πορτοκάλι)
Sex on the beach (vodka, cranberry juice, peach snaps, orange juice)
Margarita greek style (λικέρ µαστίχα, τεκίλα λευκή, χυµός λεµόνι, αλάτι, λεµόνι)
Margarita greek style (mastic liqueur, white tequila, lemon juice, salt, lemon)
Pina Colada (λευκό ρούµι malibou, χυµός ανανά/καρύδας)
Pina Colada (white rum malibou, pineapple / coconut juice)

GE / FR

VORSPEISEN
HORS D’ OEUVRE

DER KÜCHENCHEF EMPFIEHLT
LE CHEF VOUS RECOMMANDE

Gegrilte Brott mit Dips für 1 Person
Pain cuit au four avec dips

Reisnudeln mit Garnelen, frische Kräuter & Feta Käse
Kritharoto avec des crevettes, fromage feta,
origan frais et zeste de citron

Kretischer Dakos mit kandierten
Kirschtomaten
Dakos - pain cr tois

Traditionele band nudeln Flomaria Limnos mit Gambas
Flomaria Limnos crevisses

GLUTEN FREE

Gebratene Tintenfischringe mit schwarzem Kaviar
Calamars grillés avec salade de tarama noir et de gruau
Spaghetti mit Garnelen und frischen Muscheln
Spaghetti aux crevettes et les moules fraîches

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

Rinderfilet mit Kräutern & Marmelade aus rotem Paprika mit Ginger
Filet de boeuf aux herbes et confiture de poivron rouge et gingembre

Gebratener Käse Talagani mit Soße
aus getrockneten Früchten Fromag
Talagani r ti avec sauce de fruits
s ch s et de noix de pin
Gebratene Garnelen mit frischem
Oregano und Feta Käse
Fromage frit «saganaki»
Zwieback mit marinierten
Sardellen, gehackten
Tomaten & Petersilien Dressing
Biscotte aux anchois marin s,
tomates hach es vinaigrette de persil

Gebratener Lachs mit Julienne Zucchini & schwarzem Reis
Filet de saumon sauté avec courgettes et riz noir
Hühnerbrustfilet mit Pilzsauce & Wildreis
Filet de poulet avec sauce au vin et champignons

Grießsuppe mit Pilzen
& Schinkenspeck
«Traxanoto» pates traditionelles
au champignons et bacon

Schweinefilet mit Heidelbeeresauce, Pilzen & Lauchwurst
Filet de Porc avec sauce au citron et poivron

Käsebällchen mit Feta,
Zucchini -Kroketten &
Tomatenmarmelade
Variete de croquettes: oregan,
courgette, fromage avec confiture
de tomates et dip de yaourt
Paste aus Fischrogen
mit Ζwieback, Oliven & Halva
Taramas oeufs de poisson salade
Frische Muscheln
in Ouzo gekocht
Moules avec Ouzo
Zaziki Trilogie
Tzatziki Trilogie
Auberginensalat mit
geräucherter Makrele
Salade d’aubergines
Brot pro Person
Pain par personne

Tiropita mit Käse und Honig
Tiropita avec fromage et au miel

Moussaka Meeresfrüchte
Moussaka fruits de mer
GLUTEN FREE

Pommes Frites mit Frischkäse
Pommes frites avec origan
& formage Mizithra

Παρακαλώ ενημερώστε μας
για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες
που μπορεί να έχετε
Please let us know if there is
any allergy or intolerance that
you might have

Vegeterian πιάτο
Vegeterian plate

GLUTEN FREE

Gluten free πιάτο
Gluten free plate

SALAT
SALADES

VOM GRILL
GRILLE

Panorama Salat
mit Lollo, Rauke, Minze, Feige, Geissekäse, getrocknete

Puten-Frikadelle mit Süßkartoffelpüree
Burger de dinde à la purée de patate douce

(salade verte, fromage de chèvre mariné, tomates séchées, menthe,
noix de pin, balsamique de fig)

Gegrillter Bauchspeck mit BBQ Soße
Pancetta de porc au barbecue

Griechischer Bauernsalat

Hähnchenfilet mit Grünsalat
Filet de poulet avec salade verte

Salade Panorama

(Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Petersilie, Paprika, Oliven, Feta- kase, Olivenol)

Salade grecque

(tomate, oignon, concomber, poivron, persil, olive, feta fromage, huile d’olive)
GLUTEN FREE

Grüner Salat mit Orangen, Zwiebel, Manouri-kase
Salade verte a l’orange, fromage Manouri, oignon
GLUTEN FREE

Krabbensalat mit Avocado und Zitrone
Salade de crabe, avocat, citron
GLUTEN FREE

Kartoffelsalat mit Kapern und Senf
Salade de pommes de terre aux câpres et à la moutarde
Kohlsalat mit saurem Apfel, bunte Paprika und Walnüssen
Salade de chou avec pomme aigre, paprika coloré et noix
Rote Bete Salat mit Linsen, Petersilie & Katiki Domokou Käse
Betteraveavec fromage Katiki Domokos, menthe, noix et vinaigre balsamique
Gekochtes Gemüse mit Zwieback, Olivenöl & Zitrone
Légumes cuits à la biscotte, à l’huile d’olive et au citron
Natives Olivenöl Extra 50ml
Huile d’olive extra vierge 50ml

Hacksteak mit Pommes
Burger grec avec pommes de terre frites
Schweinesteak mit Pommes Frites
Steak de porc grillé avec pommes de terre frites
Lammkoteletts mit gegrillter roten Paprika
Cotelettes d’agneau au poivron rouge grillé
Lamm Fleischspieße mit Quinoa-Salat & Tahini mit
Kakao Poulet souvlaki avec quinoa & sauce au tahini
Mix vom Grill für 2
(Bauchspeck, Wurst, Hacksteak, Hähnchen,
Fladenbrot, gebratenes Gemüse)

Mix grill pour 2 personnes

(porc, saucisse, hamburger, poulet, pain pita,
pommes de terre, légumes grillés)

Gyros special

Vegeterian πιάτο
Vegeterian plate

GLUTEN FREE

Gluten free πιάτο
Gluten free plate

portion
kilo

FISCH & MEEREFRUCHTE
POISSONS & FRUITS DE MER
Unsere traditionelle Fischsuppe
Notre soupe de poisson traditionnelle
GLUTEN FREE

Gegrillter Seebarsch mit Kartoffelsalat
Basse grillé avec salade de pommes de terre

GLUTEN FREE

*Gegrillter Hummer 700 gr. mit gebratenem Gemüse
*Homard grillé 700gr. avec des légumes

*Gebratene Calamari
*Calamars frits

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

*Gegrillter Oktopus mit schwarzen Augenbohnen & Platterbsenpüree
*Poulpe grillé avec salade de pois aux yeux noirs et fava

Frische Fische aus Tolo (per Kg)
Poissons frais locaux

*Gegrillte Garnelen mit Meersalz
*Crevettes grillées au sel de mer

Linguini mit Garnelen (Portion für eine Person oder 2 Personen)
Linguini aux crevettes pour 1 / pour 2

Gegrillte Sardinen
Sardines grillées

Hummer Spaghetti mit *Hummer 700 gr.
Spaghetti au * Homard 700g.

Gebratene Anchovis
Anchois grillés

Meeresfrüchte Mix mit gebratenen Kleinfischen und als Beilage eingelegtes
Gemüse, Fischrogensalat, Dakos, Oliven, Oktopus, Kartoffelsalat,
Knoblauchpaste
Variété de petits poissons frits avec calamars, poulpes, tarama, pommes
de terre, salade, olives, cornichons

Gebratene Pikarel
Petit poisson frit
Krokette eingesalzter Hechtdorsches mit Breigeschmack
& Rote Bete Knoblauchpaste
Croquette de morue salée avec ‘’ skordalia ‘’

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

Calamaris, Oktopus, Garnele, eingesalzter Hechtdorsch, Langustine,
Hummer, Krabbe, Schwertfisch, Lachs werden nach Wahl der Kunden
entweder frisch oder tiefgekühlt angeboten
*genre congeles

Gegrilltes Schwertfischfilet mit Grützesalat
Espadon grille ou frit avec tomate & origan
Gegrillte Dorade mit gebratenem Gemüsereis
Daurade grille avec sauté de chou et de riz

400gr. portion
kilo

400gr. portion
kilo

Vegeterian πιάτο
Vegeterian plate

GLUTEN FREE

Gluten free πιάτο
Gluten free plate

*gefroren/ * congele
Χρησιμοποιούμε φρέσκο και κατεψυγμένο καλαμάρι,χταπόδι, γαρίδα,μπακαλιάρο παστό,
καραβίδα,αστακό,καβούρι,ξιφία,σολομό.
We use fresh and frozen calamari, octopus,cod fish, shrimps, crayfish, lobster, crab, sword fish, salmon.

RU
GRIECHISCHE KUCHE
CUISINE GRECQUE

SPAGHETTI

Moussaka

Napolitana
Napolitain

Kleftico - Lamm in Backpapier
Kleftico -Agneau en papillote

Carbonara

Gefullte Tomaten
Tomates farcies au riz
Bekri meze
Auberginen Imam
Aubergines Imam
Fleischbällchen mit Oliven
Boulettes de viande aux olives
Dolmades
Gefullte Weinblatter
Dolmades
Feuilles de vignes farcies
Kokkinisto
Rindfleisch in Tomatensoβe
Kokkinisto
Boeuf en sauce tomate
Stifado
Pastitsio

Fragen Sie die Bedienung nach den Tagesangeboten
Demandez à votre serveur sur les plats du jour

Spaghetti mit garnelen*
Spaghetti au crevettes*
Spaghetti mit Meeresfruchten
Fruits de mer spaghett (2)
Spaghetti mit hummer*
(für zwei Personen)
Spaghetti au homard*
(pour deux personnes)

ЗАКУСКИ
Tzatziki (Τζατζίκι)
Жареный сыр (Σαγανάκι κεφαλοτύρι)
ячмень хлеб ролл анчоуса маринады (Κουλούρι µε γαύρο µαρινάτο)
Свежий картофель с сыром (Φρέσκες πατάτες µε τυρί)
икра салат (Ταραµοσαλάτα)
Чеснок с грецкими орехами (Σκορδαλιά µε καρύδια)
многообразие с крокеты с сыром (Κολοκυθοκεφτές & τυροκροκέτα)

САЛАТЫ
*PIZZA

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ (Χωριάτικη σαλάτα)

Margaritta

Фотис салат (в смеси с уксусом) (Σαλάτα θείου Φώτη)

Special

свекла с сыром и мятой (Παντζάρια)

Hawaiι

критские дакос салат (Ντάκος)

Schinken & kase
Jambon& fromage

Зеленый салат панорама (Πανόραµα)

Greek style pizza

Гора Афон AUBERGINE (Αγιορείτικη µελιτζανοσαλάτα)

ГРИЛЬ

СВЕЖАЯ РЫБА, МОЛЛЮСКИ

куриные вертела СПЕЦИАЛЬНЫЕ (Σουβλάκι κοτόπουλο σπέσιαλ)

Свежие Жареные креветки (Γαρίδες ψητές)

панчетта гриле соус для барбекю (Πανσέτα σχάρας µε µπάρµπεκιου)

спагетти с мидиями и креветками (Σπαγγέτι θαλασσινών)

отбивные из ягненка с картофелем (Παϊδάκια αρνίσια µε πατάτες)

порция
килограмм

Жареные кальмары* (Καλαµαράκια τηγ.)

свиные отбивные с тимьяном (Χοιρινή µπριζόλα µε θυµάρι)

Жареный осьминог с узо (Χταπόδι σχάρας)

разнообразие мяса (Artemis) (Ποικιλία κροατικών Άρτεµις)

MARIDA/ анчоуса /сардины (Μαρίδα-γαύρος-σαρδέλες)

Куриное филе на гриле с соусом из лимона (Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας)

лосось (Σολωµός σχάρας µε βότανα)

куриное филе с грибным соусом (Φιλέτο κοτόπουλο µε µανιτάρια)

жареная рыба-меч с помидорами черри (Ξιφίας σχάρας µε ντοµατίνια)

Филе свинины с соусом песто (Ψαρονέφρι)

лещ с овощами (Τσιπούρα µε λαχανικά)

Peppery Филе говядины (Φιλέτο πέπερ)

морской окунь с лимонным кремом (Λαβράκι µε κρέµα λεµονιού)

БУРГЕР на гриле с узо (Μπιφτέκι)

свежая местная рыба (цена кило) (Φρέσκα ντόπια ψάρια (τιµή κιλού)

Gyros (Γύρος)

свежие мидии с узо (Φρέσκα µύδια µε ούζο)

ГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ

салат из осьминога (Χταπόδι σαλάτα)

мусака (Μουσακάς)

омар с лимоном (700 kg) (Αστακός µε λαδολέµονο700γρµ

фаршированные помидоры (Ντοµάτες γεµιστές)

разнообразие жареной рыбы (Ποικιλία τηγανητών ψαριών)

LAMB Клефтико (Αρνάκι κλέφτικο)

рыбный суп (Ψαρόσουπα)

имам баклажаны (Ιµάµ)

блюдо РЫБАК (Πιάτο του ψαρά)

рагу (Στιφάδο)

ГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ
куриные наггетсы (Κοτοµπουκιές)
рыбные палочки (Ψαροκρικέτες)
ГРЕЧЕСКИЙ БУРГЕР (Ελληνικό µπιφτέκι)
спагетти Napoliten (Σπαγγέτι Ναπολιτέν)

HU
Konyhafőnök ajánlata

Előételek

Görög rizottó rákokkal, feta sajttal, oregánóval és citrommal

Frillezett Talagani sajt szárított gyümölcs szósszal

(Κριθαρότο µε γαρίδες)

(Ταλαγάνι ψητό)

Muszaka tengeri herkentyűkkel

Pácolt szardella citrom szószban kétszersülttel

(Μουσακάς θαλασσινών)

(Κριθαροκουλούρα µε µαρινάτο γαύρο)

Hagyományos tészta Limnosz szigetéről rákkal

Pácolt polip saláta (Χταποδάκι µαριναρισµένο µε πιπεριά)

(Φλωµάρια Λήµνου µε καραβίδες)

Grillezett tintahal halikrával és darával
(Καλαµάρι σχάρας µε µαύρο ταραµά)

Spagetti kagylóval és rákkal paradicsom szószban
(Λιγγουίνι θαλασσινών)

Grillezett lazac ﬁlé, vadrizzsel és narancs szósszal

Cukkini krokett, krumlis ikralángos, sajtkrokett házi paradicsomlekvárral
és joghurttal (Ποικιλία κεφτέδων µε µαρµελάδα τοµάτας)
Krétai házi kenyér sajttal, paradicsommal, rukkolával
(Κρητικός ντάκος “Αλλιώς”)

Görög tészta gombával, kakukkfűvel (Τραχανότο µε µανιτάρια)

(Σολοµός σχάρας µε µαύρο ρύζι)

Sajtos pite mézzel és kakukkfűvel (Στριφτούδια µε ξινοµυζήθρα)

Szűzpecsenye narancsszósszal és friss salátával

Tzatziki trilógia (három ízben) (Τριλογία τζατζικιού)

(Ψαρονέφρι µε σάλτσα µοσχολέµονο)

Csirkemell tejszínes gombás mártással és rizzsel

Hagyományos sült sajt citrommal (Σαγανάκι τυρί)

(Φιλέτο κοτόπουλο µε κρέµα µανιταριών)

Sült burgonya friss sajttal, oregánóval (πατάτες τηγανιτές µε µυζήθρα)

Bélszín szelet paprikás-gyömbéres lekvárral

Halikra saláta (Λευκή Ταραµοσαλάτα)

(Φιλέτο µόσχου µε αρωµατικά βότανα)

Friss kagyló ouzóval (Φρέσκα µύδια µέ ούζο)
Rák feta sajjtal és paradicsommal (γαρίδες σαγανάκι)
Padlizsán saláta karob kenyérrel és sózott disznóhússal
(Μελιτζανοσαλάτα)

Kenyér (Ψωµί)

Tengeri ételek
Halleves (halﬁlé, zeller, hagyma, cukkini, sárgarépa,burgonya) (ψαρόσουπα)
Olajban sült tintahal (Καλαµαράκια τηγανιτά)

Saláták
Görög saláta
(paradicsom, uborka, hagyma, paprika, oliva, feta sajt, oregánó)
(Χωριάτικη)

Panoráma saláta kecskesajttal, mentával, szárított paradicsommal
és magvakkal (Σαλάτα Πανόραµα)

Grillezett polip görög babsalátával (Χταπόδι σχάρας µε σαλάτα µαυροµάτικων)
Grillezett ráktál (Γαρίδες σχάρας µε χοντρό αλάτι)
Grillezett szardínia (Σαρδέλες ψητές)
Olajban sült Gavros hal (Γαύρος τηγανιτός)
Sült kishalak (Μαριδάκι τηγανιτό)

Zöld saláta naranccsal, sajttal, sózott disznóhússal, olivával,
hagymával és citrus szósszal (Πράσινη σαλάτα µε πορτοκάλι)

Sózott tőkehal krokett fokhagyma szósszal és céklával

Fűszeres paradicsom saláta hagymával, kapribogyólevéllel,
mustárral és sózott, szárított disznóhússal (Μαριναρισµένη πατατοσαλάτα)

Kardhal ﬁlé rozmaringgal és salátával (Ξιφίας φιλέτο)

Káposzta saláta almával, magvakkal, mézes gránátalma szósszal

(Κροκέτα παστού µπακαλιάρου)

Tengeri keszeg rizzsel és párolt káposztával (Τσιπούρα σχάρας)

(Σαλάτα λάχανο)

Friss Tolói hal (Φρέσκα ψάρια Τολού)

Ráksaláta avokádóval, paradicsommal, jégsalátával és citromos
öntettel (Καβουροσαλάτα µε αβοκάντο)

Grillezett sügér burgonyasalátával (Λαβράκι σχάρας)

Cékla sajttal, lencsével, dióval, borsmentával és balzsamecettel
(Παντζάρια µε κατίκι)

Párolt zöldségek (Χόρτα)
Extra szűz oliva olaj 50ml (Ελαιόλαδο)

Grillezett homár (700gr) grillezett zöldségekkel (Φρέσκος µπακαλιάρος)
Friss tőkehal párolt zöldségekkel
Spagetti rákkal egy főre/ két főre (Λιγκουίνι µε γαρίδες)
Spagetti homárral 700gr 2 főre (Αστακοµακαρονάδα)
Tengeri herkentyű tál variációk (Ποικιλία θαλασσινών)
(kishalak,polip,halikra, krumplisalátával, olivával és savanyúsággal)

Húsok
Pulykaburger burgonyapürével (Μπιφτέκι γαλοπούλας)
Pácolt hasaalja BBQ szószal (Πανσέτα σχάρας)

Desszertek

Görög hamburger joghurttal (Μπιφτέκι σχάρας)

Napi desszert (Γλυκό ηµέρας)

Csirke mellﬁlé zöld salátával (Κοτόπουλο φιλέτο)

Árpadara gránátalmával, magvakkal és vanília fagyival (Κόλλυβα µε παγωτό καϊµάκι)

Grillezett disznóhús sült burgonyával (Χοιρινή µπριζόλα)

Grízes halvakrém szezámmal és szárított gyümölccsel (Χαλβάς σιµιγδαλένιος)

Bárány krumplival és grillezett édes paprikával (Παϊδάκια µε πατάτες)

darab
kilogramm

Keksz karamellszósszal és banánnal (Μπανόφι)

Csirke souvlaki quinoa salátával és tahini szósszal (Σουβλάκι κοτόπουλο)

Panacotta paradicsom lekvárral (Πανακότα µε µαστίχα)

Grill tál 2 főre (disznóhús, kolbász, csirke, grillezett zöldségek, burgonya, kenyér)

Joghurt hagyományos görög édességgel

(Ποικιλία κρεατικών)

(Γιαούρτι µε χειροποίητο γλυκό κουταλιού)

Gyros (Γύρος)

Gyümölcs saláta mézzel és magvakkal (Φρουτοσαλάτα µε µέλι)
Mastic (pisztáciás) jégkrém (Παγωτό µαστίχα)

Görög specialitások
Töltött padlizsán sütőben sülve paradicsomszósszal (Μελιτζάνες Ιµάµ)
Töltött paradicsom rizzsel, feta sajttal és olivával (Γεµιστά ορφανά)
Bárány sütőben sülve (Αρνάκι Κλέφτικο)
Moussaka (Μουσακάς)
Húsgombóc mentával és paradicsom szósszal (Κεφτεδάκια µε δυόσµο)
Borjúsült paradicsomszószban (Κοκκινιστό µοσχαράκι)
Vörösborban pácolt fűszeres marha (Στιφάδο)
Marhahúsos spagetti besamel mártással (Παστίτσιο)
Csípős kolbász, disznóhús chillis, fokhagymás paradicsomszósszal (Μπεκρί µεζέ)

Joghurtos fagyi gránátalmával (Παγωτό γιαούρτι µε ρόδι)
Vegyes jégkrém (csokoládé, vanília és eper) (Παγωτό ανάµεικτο)

Cafe Restaurant
Greek Kouzina

INFO
G.Manager : Vasiliki Asimakopoulou
Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ (13% ΦΑΓΗΤΟ/ 24% ΠΟΤΟ) Δημοτικοί φόροι 0,50%. Ποσοστό σερβιτόρων 13%
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δε λάβει νόμιμο παραστατικό στοιχείο
Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Τα ορεκτικά μας είναι χειροποίητα. Χρησιμοποιούμε φρέσκο & κατ/γμένο
καλαμάρι, χταπόδι, μπακαλιάρο παστό, γαρίδα, καραβίδα, αστακό, καβούρι, ξιφία, σολωμό
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received. We use olive oil for the salads.
Our appettizers are handmade.

Restaurant Panorama
code: panorama2018

