ΣΕΛ 1

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
M.S Special
(Ρόκα,σπανάκι,καρότο,φρέσκο ανθότυρο,λιαστή ντομάτα,
αποξηραμένο σύκο και dressing από παλαιωμένο βαλσάμικο)
(Rocket, spinach, carrot,freshcream cheese, sun-dried tomato,
dried fig and dressing of aged balsamic)
Σαλάτα του Καίσαρα / Caesar's Salad
(Τρυφερά φύλλα μαρουλιού, iceberg,φρεσκοψημένο φιλέτο κοτόπουλο σχάρας ,τραγανό μπέικον,
χειροποίητο κρουτόν, flakes παρμεζάνας και σως του Καίσαρα)

9,90 €

8,90 €

(Soft lettuce leaves, iceberg, fresh roasted chicken fillets, bacon, croutons,parmesan flakes and Caesar’s sauce)

Πράσινη σαλάτα /Green salad
με σπανάκι,ρόκα,iceberg, ξηρούς καρπούς ,αχλάδι και dressing πορτοκαλιού
with spinach, rocket, iceberg, nuts, pear and orange dressing
Ελληνική Χωριάτικη / Greek Salad
(φρεσκοκομμένες ντομάτες, αγγούρι,ελιές,πιπεριές, λεπτές φέτες κρεμμυδιού,
κάπαρη,φέτα,ρίγανη και παρθένο ελαιόλαδο)
(freshly cut tomatoes, cucumber, olives, peppers, thin slices of onion,
caper, feta, oregano and virgin olive oil)
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΠΕΝΝΕΣ/ SALAD WITH PENNE
φιλετάκια χοιρινού, κρεμμυδάκι φρέσκο, λιαστή ντομάτα,
αγγουράκι και dressing από πικάντικη μαγιονέζα
mini pork fillets, green onion, dried tomato,cucumber
and spicy mayonnaise dressing
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝΟ ΚΑΙ ΠΕΝΝΕΣ/SALAD WITH TUNE AND PENNE
με κόκκινη πιπεριά, ντοματίνια,τόνο ,αγγούρι, καλαμπόκι,φασόλια κόκκινα κ΄φρ.κρεμμύδι
with red pepper, cherry tomatoes, tuna, cucumber, corn, red beans and fresh onios

8,00 €

7,90 €

8,50 €

9,90 €

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS
Ποικιλία ελληνικών τυριών & αλλαντικών
Variety of Greek cheeses & deli meats

17,00 €

(Λαδοτύρι Μυτιλήνης, γραβιέρα Κρήτης, πεκορίνο Αμφιλοχίας
(Σαλάμι μπύρα, σαλάμι αέρος, παστράμι και καπνιστή γαλοπούλα φουαντρέ)
Συνοδεύονται με διάφορες σως και χειροποίητα κριτσίνια.
(Τraditional cheese from Mytilene, gruyère, pekorino )
(Prosciutto,salami,pastrami and smoked turkey fouantre)
Served with sauces and homemade bread sticks

Χαλούμι στην σχάρα/Grilled halloumi cheese
Κοτομπουκιές/Chicken bites

Ψητά Λαχανικά / Grilled Vegetables
(με παλαιωμένο βαλσάμικο)
(with aged valsamiko)

6,00 €
7,50 €
8,50 €

ΣΕΛ 2

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ/ΜΑΙΝ DISH
Ταλιατέλες / Tagliatele

12,90 €

(με ραγού από κοτόπουλο και μανιτάρια,σε σώς γραβιέρας αρωματισμένη με μαϊντανό)
(with chicken ragout and mushrooms,in gruyere cheese sauce flavored with parsley)

Ραβιόλια / Ravioli

11,90 €

(με σπανάκι και ανθότυρο σε σάλτσα φρέσκιας ντομάτας με βασιλικό και βιολογικό ελαιόλαδο)
(with spinach and cream cheese,in fresh tomato sauce with basil and organic oil)

Ριζότο μανιταριών / Rissoto with mushrooms

13,50 €

(λάδι τρούφας και νυφάδες παρμεζάνας)
( truffle oil and parmesan flakes)

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας/ Chicken Fillet grilled

11,90 €

(τηγανιτές πατάτες ή ρύζι)
( fried potatoes or rice)

Ψαρονέφρι Χοιρινό σωτέ / Tenderloin Pork Fillet saute

13,90 €

(με σώς από παλαιωμένο κρασί, συνοδεύεται με ψητές πατάτες)
( with sauce of aged wine and garnished with roasted potatoes)

Ψαρονέφρι Χοιρινό σχάρας / Tenderloin Pork Fillet grill

12,50 €

(με άγριο ρύζι και σως λεμονιού)
(with rice and lemon sauce)

Σουβλάκι Κοτόπουλο / Handmade Chicken souvlaki
(με φρέσκες τηγανιτές πατάτες, ψητή ντομάτα, προζυμένιο πιττάκι
και αρωματική σάλτσα γιαουρτιού)
(with fresh fried potatoes, roasted tomatoes, prednisone pie
and aromatic yoghurt sauce)
Σολωμός σχάρας /Grilled Salmon
με φασόλια μαυρομάτικα, φρέσκο κρεμμυδάκι,μαιντανό,κόκκινη πιπερια και dressing
with beans,fresh onions,persley,red pepper and dressing

12,90 €

18,90 €

BURGERS
MS Club
(Ολικής ψωμάκι,με λεπτές φέτες ψητού κοτόπουλου,τραγανό μπέικον,
μαρούλι, τυρί, ντομάτα και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες)
(Whole grain bread,with thin slices of grilled chicken,crispy bacon,
lettuce, cheese, tomato and fresh french fries)

Club Sandwich

9,00 €

7,90 €

(Zαμπόν ή γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα,τραγανό μπέικον,μαρούλι,μαγιoνέζα και φρέσκες τηγανιτές πατάτες)
(Ham or smoked turkey,cheese, tomato,crispy bacon,lettuce, mayonnaise and fresh french fried potatoes)

Bbq Burger

9,90 €

(Τρυφερό μοσχαρίσιο κιμά,πάνω σε iceberg,ντομάτα, καραμελωμένα κρεμμυδάκια,τραγανό μπέικον,πίκλες
και καπνιστό τυρί cheddar.φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με καπνιστή πάπρικα και & σάλτσα μπάρμπεκιου)
(Tender minced meat,served over iceberg,with caramelized onions, pickles,tomato,
bacon and smoked cheddar cheese. Garnished with fresh french fries with smoked paprika and BBQ sauce)

Burger Κοτόπουλο / Chicken Burger

9,90 €

(Ιceberg, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι,τυρί και μουστάρδα μελιού.)
Συνοδεύεται από φρέσκιες πατάτες τηγανιτές με καπνιστή πάπρικα και πικάντικη μαγιονέζα)
(Iceberg,tomato,caramelized onions,cheese and honey mustard sauce.
Served with fresh french fries,smoked paprika and spicy mayo sauce)

Vegan Burger
(με μπιφτέκι λαχανικών συνοδεύομενο από φρέσκες τηγανιτές πατάτες και BBQ sauce.
(with a vegetable burgers accompanied by fresh french fries and BBQ sauce.)

8,50 €

ΣΕΛ 3

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ / WHITE WINE
Bίβλια Χώρα (Sauvignon Blanc, Ασύρτικο) 750ml
Vivlia Chora (Sauvignon Blanc, Asyrtiko) 750ml
Ορεινό Σπυροπούλου (Ροδίτης,Μοσχοφίλερο) 750ml
Orino Spyropoulou (Roditis, Moschofilero) 750ml
Ιονός (Ροδίτης, Moschat) 750ml
Ionos (Roditis, Moschat) 750ml
Στροφιλιά (Ροδίτης) 750ml
Strofilia (Roditis) 750ml
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη 750ml
Moschofilero Boutari 750ml

38,00 €
30,00 €
24,00 €
36,00 €
28,00 €

ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ / ROSE WINE
Ιονός (Roditis, Syrah) 750ml
Ionos (Roditis, Syrah) 750ml

24,00 €

ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ / RED WINE
Μπουτάρη (Cabernet Sauvignon) 750ml
Boutari (Cabernet Sauvignon) 750ml
Παράγκα (Merlot, Ksinomavro, Syrah) 750ml
Paragka (Merlot, Ksinomavro, Syrah) 750ml
Ιονός (Cabernet, Sauvignon, Merlot) 750ml
Ionos (Cabernet, Sauvignon, Merlot) 750ml
Βίβλια Χώρα (Cabernet Sauvignon, Merlot) 750ml
Vivlia Chora (Cabernet Sauvignon, Merlot) 750ml

38,00 €
34,00 €
25,00 €
45,00 €

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ (ποτήρι) / WHITE WINE (glass)
Πύρος (ξηρό)
Pyros ( dry )
Οινέως μνήμη (ημίγλυκο)
Ineos Mnimi (Semi-sweet)

5,00 €
5,00 €

ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ (ποτήρι) / RED WINE (glass)
Οινέως Μνήμη (Ημίγλυκο)
Ineos Mnimi (Semi-sweet)
Οινέως Μνήμη (Ξηρό))
Ineos Mnimi (Dry)

5,00 €
5,00 €

ΜΠΥΡΕΣ / BEERS
Αlfa Βαρέλι 330ml
Erdinger Βαρέλι 330ml
Draft Erdinger 330ml
Amstel free 330ml
Heineken 330ml

5,00€
5,50€
5,00€
5,00€

Guinness 330ml
Sol 330ml
McFarland 330ml
Erdinger 330 ml
Μηλοκλέφτης
Apple sider

7,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
5,00 €

ΣΕΛ 4

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Πλατό φρούτων / Platter of fruits
Σφαίρα Σοκολάτας / Chocolate Sphere

9,90 €
8,80 €

(Με παγωτό μπισκότο και ζεστή σοκολάτα γάλακτος)
(With cookie ice cream and hot chocolate)

*Μπράουνις / Brownies

8,50 €

(Με παγωτό βανίλια, σαντιγί, τρούφα,σοκολάτας γάλακτος και καρύδια)
(with vanilla ice cream, homemade whipped cream,chocolate truffle and walnuts)

*Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό
Chocolate souffle with ice cream
*Μηλόπιτα με παγωτό
Apple Pie with ice cream
Cheesecake
Cheesecake
Γλυκά ημέρας / Desserts of the day

7,00 €
7,00 €
6,00 €
5,00 €

(ρωτήστε μας για τις καθημερινές σας επιλογές)
(Ask about the daily choices)

Γλυκά ημέρας με παγωτό / Desserts of the day with Ice Cream
Μπάλα παγωτό /Ice cream
*Κατεψυγμένο προ'ι'όν / Frozen product
@Κατάλληλο για χορτοφάγους / Suitable for vegetarians
Για αλλεργίες ενημερωστε τον σερβιτόρο
For allergies, please inform the waiter

Το κατάστημα υποχρεούται να έχει έντυπα δελτία παραπόνων σε ειδική θέση στην έξοδο.
The shop is required to have printed complaint forms in a special place on the exit.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει απόδειξη ή τιμολόγιο
The consumer has no obligation to pay if he does not receive a receipt or invoice
Οι σαλάτες είναι φρεσκοκομμένες και παρασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.
The salads are freshly cut and prepared to order.
Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο.
In salads use olive oil.
Τα τυριά μας είναι ελληνικής προέλευσης.
Our cheese is Greek origin.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις Φ.Π.Α./ Δ.Φ/Δικ.Σερβιτόρου
The prices include all legal taxes taxes / D.F / Dik.Servitorou
Αγορανομικός υπεύθυνος: Τσιλιγιάννης Κων/νος

7,00 €
3,50 €

