מתוקים
 Epidorpiaמתוק יווני | 42
 ....עוגת גבינה עם עוגיות יווניות וריבת קימאקי
 ....אקמאק עוגת קדאיף ,קרם וניל ,קצפת ואגוזים
 ....בוגצה עוגת סולת ,רוטב שוקולד לבן וקינמון
 ....פאי דבש חם מוגש עם יוגורט יווני ודבש
חלווה ,אגסים מקורמלים ,קדאיף ופיסטוק קלוי
 ....מוס חלווה,

 loukoumadesדונטס יווני | 38
 ....סירופ דבש וקינמון
 ....אגוזים קלויים וסירופ דבש
 ....שוקולד חלב
 ....שוקולד לבן
 ....גלידה וניל וסירופ דבש

שתייה
משקאות חמים

משקאות קלים | 14
....
....
....
....
....
....

קוקה קולה  /זירו
ספרייט  /זירו
תפוזים  /אשכוליות  /לימונדה
סודה
נביעות מים מינרלים
28/
28
נטיה מים מינרלים /14
28/
28
פררלה מים מינרלים מוגז עדין /14

 ....תה  /תה צמחים יווני 14
 ....קפה יווני 14
14/
14
 ....אספרסו /12
14/
14
 ....מקיאטו /12
16/
16
 ....הפוך /14

אוזו | צ׳יפורו
500ml/
500ml
/250
250/
/100
194/
194
/98
98/
/42 ��������������������������������������������������������������������������� OUZO ....
194/
194
/98
98/
/42 ���������������������������������������������������������������������� CHIPURO ....

C O C K TA I L S
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 B L O O DY M A R I A
מיץ עגבניות ,ציפורו ,לימון ,טבסקו ,פלפל שחור ,פפריקה
מעושנת ,סלרי ,רוקט ולימון
DIRTY GREEK MARTINI
ציפורו ,מרטיני ,זיתי קלמטה
S M O K E Y AT H E N S
מסטיקה ,מזקל ,ליקר מלון ,סאוור ,חלבון
75 G R E E K
אוזו ,סאוור ,ליקר אגסים ,יין מבעבע ,לימון
ZEUS
מטקסה ,סאוור ,ליקר תפוז דם ,טריפל סק ,עלי בזיליקום
A EG E A N N EG R O N I
ליקר מסטיקה ,חמוציות ,ליקר הדרים ואננס

CAFE

בוקר יווני
 Yaourtiיוגורט יווני 38 /

מאפי בוקר
 Psomiלחם
 ....לחם יווני בגריל עם שמן זית ואורגנו 22 /
 ....קולורי (בייגלה יווני) 14 /

 ....דבש ושקדים קלויים
 ....ריבת תות
 ....ריבת פירות יער
 ....ריבת חבושים

 Ellnikes Pitesמאפים יווניים

 Evgaביצים
 ....פאבה קרם אפונה צהובה עם ביצים עלומות ,בצל סגול ,פלפל חריף ,אורגנו
ושמן זית 56 /
 ....ביצים עלומות מבושלות ביוגורט ,צ׳ילי יבש וחמאת עיזים חומה 54 /

 ....קיאנה מקושקשת יוונית רוטב עגבניות ,בצל ,פטה ,פטרוזיליה ולחם קלוי 56 /
 ....פריטטה של תפו״א זוקיני וקפלוטירי 74 /
 ....נקניקיות של יורגוס נקניקיות עגל ,ביצי עין מטוגנות ,תפוח אדמה ובצל לבן 74 /

38/
38
 Mezzeמזה /24
טירוקפטרי ממרח פלפל קלוי ,פטה וגבינה כחולה
צזיקי יוגורט ,מלפפונים ,שום ושמיר
סקורדליה ממרח שום ,שקדים ושמן זית
מלינזנה חצילים על האש שום ,פלפל קלוי ,עגבניות ובצל לבן
סלט ביצים בצל ירוק ושמיר
גבינת פטה עם שמן זית ואורגנו

 ....ספנקופיטה מאפה תרד וגבינות 36 /
 ....טירופיתה מאפה גבינות יווני 36 /
 ....מאפה חצילים פטה ובשמל 36 /
 ....קלצונה תרד ובצל 34 /
 ....קלצונה תבשיל ביצים עגבניות ואורגנו 34 /
 ....מאפה פילו מטוגן פטה ,פלפל שחור ,מוסקט ,אורגנו ודבש 48 /

 Koulouriבייגלה יווני
 ....קולורי זיתים 24 /
 ....קולורי עגבניות מיובשות ופטה 28 /
 ....קולורי גבינת קפלוטירי ,עגבניות ,חסה ,בצל ואורגנו טרי 44 /
 ....קולורי חביתת ירק ,ציזיקי ,עגבנייה וחסה 48 /
 ....קולורי בייקון טלה ,סקורדליה ,עגבניות וביצת עין 54 /

יוגורט יווני טפנד זיתים ,עגבניות ואורגנו טרי
פלורינה פלפל קלוי עם חומץ יין אדום ,שום ופלפל חריף
חצילים בחומץ יין אדום שום ופלפל חריף

 Salatesסלטים
 ....סלט דיפורטו מלפפון ,עגבניה ,בצל סגול ,פלפלים ירוקים ,תפוחי אדמה ,פטה,
צלפים ,זיתים ,בצל ירוק ,אורגנו ושמן זית 62 /
 ....סלט סנטוריני עגבניות ,בצל סגול ,פלפל חריף ,פטרוזיליה ,פילה אנשובי
ולחם פקסימידי 64 /

 Dakosכריך יווני פתוח
 ....סלמון מעושן ,צזיקי ,זוקיני צלוי ושמיר 44 /
 ....פטריות ,סקורדליה ,ביצה קשה ,ובצל ירוק 38 /
 ....פורל מעושן ,סלט תפוח אדמה ,בצל מטוגן ועירית 44 /
 ....פילה הרינג בשמן ,חמאה ,בצל לבן ,עגבניות ,מלפפון חמוץ ואורגנו 42 /
 ....חציל קלוי בחומץ ,פטה עיזים ,ביצה קשה ופטרוזיליה 38 /

 ....סלט עלי תרד עלי חסה ,גבינת עיזים קשה ,אגוזי לוז ,עשבי תיבול ,בצל סגול
וויניגרט אגסים 62 /
 ....סלט האלים עלי חסה ,עגבניות מיובשות ,ביצה קשה ,לחם פקסימידי,
פטרוזיליה ,גבינת עיזים ורוטב קרם קפלוטירי 64 /

 Psariaדגים

 ....פילה הרינג מעושן בצל ירוק ,שמן זית וחומץ 48 /
 ....פורל מעושן תפוח אדמה ,שמיר ,סלרי ,שמן זית וחומץ יין 48 /
 ....טארמוסלאטה ממרח ביצי דגים 38 /
 ....דג נא פיסטוקים קלויים ,זיתים ירוקים ,צלפים ושמן הדרים 48 /

יולי 2022

