
קוקטייל בוקר יווני / 38

MIKONOS אוזו, אננס, ליקר אננס ותפוזים

GREEK MAMA אוזו רום וליקר שקדים

GREEK MOJITO ליקר מסטיקה, קוביות לימון ונענע

OLIMPUS אוזו, פסיפלורה, חמוציות ולימון

KEA צ'יפורו, לימון, מלפפון ורוזמרין

ATHENA ברנדי יווני, לימון, פסיפלורה ורוזמרין

תה צמחים יווני / 14   

קפה יווני / 13

אספרסו / 12/14

מקיאטו / 12/14 

הפוך / 14/16

תה / 14

הדרך הכי מקסימה להתחיל את היום זה בוקר בגרקו.

מוסיקה יוונית ברקע, החיוך של הצוות שלנו,

גווני התכלת, ריחות המטבח הפתוח, השולחן העמוס בכל טוב, אוזו קטן 

ושפע של מאכלים וטעמים יוונים.
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טארמוסלאטהטארמוסלאטה ממרח ביצי דגים 

סקורדליהסקורדליה ממרח שום, שקדים ושמן זית 

טירוקפטריטירוקפטרי ממרח פלפל קלוי, פטה וגבינה כחולה 

צזיקיצזיקי יוגורט, מלפפונים שום ושמיר

פטהפטה בשמן זית ואורגנו 

סלט חצילים על האשסלט חצילים על האש עם שום, חומץ וצ'ילי 

סלט תפוח אדמהסלט תפוח אדמה בצל סגול, סלרי, שמיר, שום, חרדל גרגירים, שמן זית ושמנת חמוצה 

סלט ביציםסלט ביצים בצל ירוק ושמיר 

סלט כבדיםסלט כבדים סלט כבדי עוף, ביצים וכוסברה

סלט הרינגסלט הרינג בצל לבן, שמיר וסומק

דולמדסדולמדס עלי גפן ממולאים באורז ותבלינים

דיסקו דיסקו מגש של 10 טעימות קרות לבחירה -  188

טירופיטהטירופיטה מאפה פילו וגבינות עם ביצה קשה מגורדת ויוגורט יווני / 58

ספנאקופיטהספנאקופיטה מאפה פילו ותרד עם ביצה קשה מגורדת ויוגורט יווני / 58

קיאנהקיאנה מקושקשת יוונית, רוטב עגבניות, בצל, פטה, פטרוזיליה ולחם קלוי בגריל / 56

קרם פאבהקרם פאבה קרם אפונה צהובה עם ביצה קשה, פלפל חריף ובצל סגול / 52  

פאבה עם ארטישוק קונפיפאבה עם ארטישוק קונפי טפנד זיתים ועשבי תיבול / 66 

קולורי יווניקולורי יווני בייגלה אפוי בתנור עצים עם תבשיל חצילים ועגבניות, צזיקי, שתי ביצי עין 

ועשבי תיבול / 54 

פטה כבשים בתנורפטה כבשים בתנור סלט פלפלים חריפים ועגבניות / 52

קציצות זוקיניקציצות זוקיני עם פטה ועשבי תיבול / 48

חורטהחורטה עלי ברוקולי, בצל ירוק, אגוזי מלך, שום, לימון, אורגנו ושמן זית / 48

קיימאקיקיימאקי גלידת יוגורט עזים עם סירופ פטל ושקדים קלויים 

לוקומדסלוקומדס כדורי בצק מטוגנים בדבש וקינמון 

רווני טופי וחלברווני טופי וחלב עוגת סולת וחלב ברוטב טופי 

עוגת תמריםעוגת תמרים  בליקר מטסקה

קולורי בייגלה יווניקולורי בייגלה יווני / 14

פיתות בגרילפיתות בגריל עם שמן זית וזיתים / 22

כיכר לחם יווניכיכר לחם יווני עם שמן זית וזיתים / 22

לחם הרים יוונילחם הרים יווני על הגריל במילוי גבינת קפלוטירי, דבש, אורגנו ופטה / 38

חימני דומטהחימני דומטה עגבניות ופטה מגורדות, שמן זית ואורגנו יווני / 18

סלט פלפלים חריפיםסלט פלפלים חריפים שום, מרווה, זרעי כוסברה וחומץ יין / 22

סלט חוריאטיקיסלט חוריאטיקי מלפפון, עגבניה, בצל סגול, בצל ירוק, פטה, צלפים, זיתים, אורגנו ושמן זית / 58 

סלט כריתיסלט כריתי עגבנייה, מלפפון, פלפל ירוק, בצל סגול, פיתת פקסימידי מטוגנת ופטה מגורדת / 58

סלט קטרינהסלט קטרינה סלקים, אורגולה, אגוזי מלך מתובלים, בצל סגול, ויניגרט ענבים ופטה כבשים / 62

הסלט של אמא של כריסטוסהסלט של אמא של כריסטוס עדשים, חיטה, בצל סגול, גרעיני דלעת, עשבי תיבול, אגוזי מלך

וגבינת כבשים / 58

דאקוס טרטר יםדאקוס טרטר ים לחם גריל, עגבניות, עשבי תיבול, סקורדליה, שמן זית, בצל, צלפים וצ'יפס ארטישוק / 68

סלטים

קר קטן קטן  / 24

חם גדול

מתוקים / 36
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