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ΟΡΕΚΤΙΚΑ | ENTRÉES | VORSPEISEN

Σούπα τραχανά με ανθότυρο

Trachana soupe au fromage

Trahana-Suppe mit Anthotyro-Käse

6,00€

Ψαρόσουπα με λαχανικά

Soupe de poisson avec des légumes

Fischsuppe mit Gemüse

6,20€

 Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με φέτα, ελιές και παρθένο ελαιόλαδο

Salade grecque traditionnelle avec feta, olives et huile d’olive vierge

Traditioneller griechischer Salat mit Fetakäse, Oliven und extra nativem Olivenöl

6,50€

Ελληνική  “σαλάτα του Καίσαρα”

με μαρούλι, ντοματίνια, κοτόπουλο, γραβιέρα Κρήτης, chips πίτας

και  σάλτσα γιαουρτιού

Grec “salade César”

avec de la laitue, des tomates cerises, le poulet, le gruyère Crète,

croustilles de pita et sauce au yaourt

Griechischer “Caesar-Salat”

mit Kopfsalat, Kirschtomaten, Hähnchenstücke,

Graviera-Käse aus Kreta, Fladenbrot-Streifen und Joghurtsauce

7,00€



 Ποικιλία από ελληνικές αλοιφές με φρυγανισμένο ψωμί

Onguents grecs assortis avec du pain grillé

Verschiedene griechische Cremes mit geröstetem Brot

5,80€

 Ντοματοκεφτέδες με σάλτσα από γιαούρτι και δυόσμο

Boulettes de tomates avec sauce au yaourt et à la menthe

Tomatenfrikadellen mit Joghurtsauce und Minze

6,90€

 Ψητή φέτα με πιπεριές, ντομάτα, ελαιόλαδο και ρίγανη

Feta au four avec poivrons, tomates, huile d’olive et l’origan

Gebackener Feta-Käse mit Paprikastücke, Tomaten, Olivenöl und Oregan

6,50€

Τραγανός γαύρος με μαγιονέζα αρωματισμένη με σαφράν

Crunchy anchois  à la mayonnaise aromatisé au safran

Knuspriger Sardelle mit Safran aromatisierter Mayonnaise

6,00€

 Ψητά λαχανικά εποχής με σάλτσα από ελαιόλαδο, βαλσάμικο και μέλι

Légumes grillés de saison avec une sauce d’huile d’olive,

le vinaigre balsamique et de miel

Gegrilltes Gemüse mit Sauce aus Olivenöl, Balsamico und Honig

6,20€



Γαρίδες σαγανάκι  πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί

Crevettes à la tomate sur pain grillé

Garnelen auflauf auf geröstetem Brot

7,40€

Ψητό καλαμάρι με ταραμά με μυρωδικά

Calmars grillés avec taramas aux herbes

Gegrillte Kalamares mit Fischrogencreme und Kräutern

7,10€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | PLATS PRINCIPAL | HAUPTGERICHTE

Χοιρινό σουβλάκι, πάνω σε πίτα, με ντομάτα, πατάτες και τζατζίκι

Porc souvlaki sur un pain pita avec des tomates, des pommes de terre et tzatziki

Schweinespieß auf Fladenbrot mit Tomaten, Kartoffeln und Tzatziki

9,30€

Παϊδάκια αρνιού, μαριναρισμένα σε κρασί “Λήμνος” 

και σερβιρισμένα με ψητά λαχανικά

Côtelettes d’agneau mariné au vin “Lemnos”

et servi avec des légumes grillés

Lammkotelett, mariniert mit “Limnos”-Wein, serviert mit gegrilltem Gemüse

12,80€

Κοτόπουλο φιλέτο “παστιτσάδα”,

σερβιρισμένο με ζυμαρικά και γραβιέρα Κρήτης

Filet de poulet “pastitsada”,

servi avec des pâtes et de gruyere Crete

Hähnchenfilet “Pastitsada”,

serviert mit Nudeln und Graviera-Käse

11,60€

Σουτσουκάκια από μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, σερβιρισμένα με πίτα,

σάλτσα γιαουρτιού και  σάλτσα ντομάτας με μπαχαρικά

Soutsoukakia de boeuf et de porc, servi avec pita,

sauce au yogourt et la sauce tomate aux épices

Hackwürstchen aus Rinder- und Schweinefleisch, serviert mit Fladenbrot, 

Joghurtsauce und Tomatensauce mit Gewürze

12,50€



Παραδοσιακός μουσακάς  με μελιτζάνα, κολοκύθι και πατάτες

Moussaka traditionnelle avec les aubergines, les courgettes et les pommes de terre

Traditioneller Moussaka mit Auberginen, Zucchinis und Kartoffeln

13,50€

Κριθαρότο με γαρίδες, μύδια και σάλτσα ντομάτας

Orzo pâtes aux crevettes, les moules et la sauce tomate

Reisnudel-Risotto mit Garnelen, Muscheln und Tomatensauce

14,00€

Φιλέτο τσιπούρας στο τηγάνι με μεσογειακά λαχανικά φούρνου

Filet de daurade dans une casserole avec des légumes méditerranéens cuits

Gebratener Goldbrassen-Filet mit Mittelmeergemüse aus dem Backofen

17,20€

Ψητός μπακαλιάρος με σαλάτα από παντζάρι  και σκορδαλιά

Cabillaud frit avec de la salade de betteraves et sauce à l’ail

Gegrillter Stockfisch mit Sauce aus roter Beete und Knoblauchsauce

15,50€

 Στρώσεις από μελιτζάνα, πατάτα και κολοκύθι, στο φούρνο,

με ντομάτα και φέτα

Couches d’aubergines, pommes de terre et courgettes,

cuites à la tomate et feta

Schichten aus Auberginen, Kartoffeln, Zucchinis, im Backofen

zubereitet mit Tomaten und Feta-Käse

11,80€



EΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS | NACHSPEISEN

 Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο

με γέμιση από κρέμα σιμιγδαλιού

Galaktomboureko traditionnelle

farcies à la crème de semoule

Traditionelle Süssspeise “Galaktoboureko”

mit einer Füllung aus Grießcreme

5,00€

 Ποικιλία ελληνικών γλυκών με παγωτό βανίλια

Variété de grec doux avec de la crème glacée à la vanille

Verschieden Sorten griechischer Süssspeisen mit Vanilleeiscreme

5,50€

 Τάρτα σοκολάτας

με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

Tarte au chocolat

avec des noix caramélisées

Schokoladentarte

mit karamellisierten Nüssen

5,80€

 Μους γιαούρτι με αγριοκέρασα

Yaourt mousse aux cerises

Joghurt-Mousse mit Wildkirschen

4,70€



Ποικιλία φρούτων εποχής

Fruits de saison assorted

Verschiedene Saison-Früchte

4,00€

 Ποικιλία παγωτών

Crème glacée assorted

Verschiedene Eissorten

4,00€



*Please inform your waiter if you have any dietary requirements or allergies
*All prices include services, all taxes & VAT

*Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt - Invoice)
*Person in charge in case of market inspection: Papadopoulos Sakis
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