
ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

10,90€

10,50€

10,50€

9,90€

11,50€

MS SPECIAL

σπανάκι, ρόκα, iceberg, ραντίτσιο, βαλεριάνα, ρόδι, καρύδια, παρµεζάνα 

µε σάλτσα εσπεριδοειδών και κρέµα ροδιού-spinach, rocket, iceberg, 

radicchio, valerian, pomegranate, walnuts, parmesan with citrus sauce 

and pomegranate cream)                                                                

Σαλάτα του Καίσαρα/Caesar’s salad

(τρυφερά φύλλα µαρουλιού, iceberg, φρεσκοψηµένο φιλέτο κοτόπουλο 

σχάρας, τραγανό µπέικον, χειροποίητο κρουτόν, νιφάδες παρµεζάνας, σως 

του Καίσαρα-soft lettuce leaves, iceberg, fresh roasted chicken fillets, 

crispy bacon, homemade croutons, parmesan flakes, Caesar’s sauce)                                                                                                             

Πράσινη σαλάτα/Green salad

(σπανάκι, ρόκα, iceberg, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς, αχλάδι, dressing 

πορτοκαλιού-spinach, rocket, avocado, nuts, pear, orange dressing)       

                                                                                                                   

Ελληνική χωριάτικη/Greek salad

(φρεσκοκοµµένες ντοµάτες, αγγούρι, ελιές, πιπεριές, λεπτές φέτες 

κρεµµυδιού, κάπαρη, φέτα, ρίγανη, παρθένο ελαιόλαδο-freshly cut 

tomatoes, cucumber, olives, peppers, thin slices of onion, caper, feta, 

oregano, virgin olive oil)                                                                                                                                                     

Σαλάτα Κινόα/Quinoa salad

(κινόα, σπανάκι baby, πράσινο µήλο, cranberry, σως πορτοκαλιού-quinoa, 

baby spinach, green apple, cranberry, orange sauce) 

*Σαλάτα µε Σολωµό/Salmond sald

(iceberg, ρόκα baby, σπανάκι baby, κρεµµυδάκι φρέσκο, µάραθο, 

βαλεριάνα, αβοκάντο, ραντίτσιο, σως λαδολέµονο-iceberg, baby rocket, 

baby spinach, fresh onion, fennel, valerian, avocado, radicchio, oil-lemon 

sauce)                                                                                                           

11,50€



ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ/
COLD STARTERS

Ποικιλία ελληνικών τυριών & αλλαντικών/

Selection of Greek cheese & cold cuts

(λαδοτύρι Μυτιλήνης, γραβιέρα Κρήτης, πεκορίνο Αµφιλοχίας, σαλάµι 

µπύρας, σαλάµι αέρος, προσούτο, παστράµι, καπνιστή γαλοπούλα 

φουαντρέ, συνοδευµένα από διάφορες σως και κριτσίνια-traditional 

cheese from Mytiline, gruyere, pecorino, beer salami, salami, prosciutto, 

pastrami, smoked turkey fouantre, served with different sauces and 

handmade bread steaks)                                                                          

Τζατζίκι

Tzatziki (yogurt with cucumber and soft garlic)                                      

Τυροκαυτερή τσιµπηµένη από τη Φλώρινα φερµένη 

Spicy cheese sauce from Florina                                                               

Mελιτζανοσαλάτα καπνιστή (Αγιορείτικη)

Roasted eggplant salad (Agioritiki)                                                          

Ντολµαδάκια µε τρυφερά αµπελόφυλλα 

Stuffed graped leaves with herbs and rice                                             

Φέτα Βυτίνας ΠΟΠ (λαδορίγανη)

Feta cheese (POP) from Vitina (with oil and oregano) 

MS SPECIAL

σπανάκι, ρόκα, iceberg, ραντίτσιο, βαλεριάνα, ρόδι, καρύδια, παρµεζάνα 

µε σάλτσα εσπεριδοειδών και κρέµα ροδιού-spinach, rocket, iceberg, 

radicchio, valerian, pomegranate, walnuts, parmesan with citrus sauce 

and pomegranate cream)                                                                

Σαλάτα του Καίσαρα/Caesar’s salad

(τρυφερά φύλλα µαρουλιού, iceberg, φρεσκοψηµένο φιλέτο κοτόπουλο 

σχάρας, τραγανό µπέικον, χειροποίητο κρουτόν, νιφάδες παρµεζάνας, σως 

του Καίσαρα-soft lettuce leaves, iceberg, fresh roasted chicken fillets, 

crispy bacon, homemade croutons, parmesan flakes, Caesar’s sauce)                                                                                                             

Πράσινη σαλάτα/Green salad

(σπανάκι, ρόκα, iceberg, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς, αχλάδι, dressing 

πορτοκαλιού-spinach, rocket, avocado, nuts, pear, orange dressing)       

                                                                                                                   

Ελληνική χωριάτικη/Greek salad

(φρεσκοκοµµένες ντοµάτες, αγγούρι, ελιές, πιπεριές, λεπτές φέτες 

κρεµµυδιού, κάπαρη, φέτα, ρίγανη, παρθένο ελαιόλαδο-freshly cut 

tomatoes, cucumber, olives, peppers, thin slices of onion, caper, feta, 

oregano, virgin olive oil)                                                                                                                                                     

Σαλάτα Κινόα/Quinoa salad

(κινόα, σπανάκι baby, πράσινο µήλο, cranberry, σως πορτοκαλιού-quinoa, 

baby spinach, green apple, cranberry, orange sauce) 

*Σαλάτα µε Σολωµό/Salmond sald

(iceberg, ρόκα baby, σπανάκι baby, κρεµµυδάκι φρέσκο, µάραθο, 

βαλεριάνα, αβοκάντο, ραντίτσιο, σως λαδολέµονο-iceberg, baby rocket, 

baby spinach, fresh onion, fennel, valerian, avocado, radicchio, oil-lemon 

sauce)                                                                                                           

24,00€

5,90€

5,90€

5,90€

4,90€

7,50€



ZΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ/
HOT STARTERS

Χαλούµι στη σχάρα

Grilled halloumi cheese                                                                              

Σαγανάκι τυρί

Fried cheese                                                                                                 

*Κοτοµπουκιές µε τηγανητές πατάτες και σως µουστάρδας

Chicken nuggets with fried potatoes and mustard sauce                     

Ψητά λαχανικά µε σως βαλσάµικο

Grilled vegetables with balsam sauce                                                      

*Χταπόδι σχάρας 

Grilled octopus   

*Γαρίδες σαγανάκι                                                                                   

Fried shrimps                                                                                          

                                                                                        

*Πατάτες τηγανητές/Fried potatoes                                                       

Προζυµένιο ψωµάκι της γιαγιάς 

Traditional bread                                                                                          

Πιτάκι χειροποίητο-ριγανάτο

Homemade pita bread with oregano                                                      

7,50€

9,50€

7,90€

22,00€

1,00€

18,00€

4,90€

6,50€

1,00€



ΠΙΑΤΑ ΣΧΑΡΑΣ/
GRILLED DISHES

Ψαρονέφρι σχάρας/Tenderloin grilled
(πίτα, ψητά λαχανικά, άγριο ρύζι-pita bread, grilled vegetables, rice grass)                                                                                                            

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας/ Grilled chicken fillet
(πίτα, ανάµεικτη σαλάτα, άγριο ρύζι-pita bread, mixed salad, rice grass) 

Μπριζόλα χοιρινή tomahawk 700-800γρ/
Pork steak tomahawk 700-800gr
(πίτα, σαλάτα ανάµεικτη, ντοµάτα, πατάτες-pita bread, mixed salad, tomato, 
potatoes)                                                                                      

Σπαλοµπριζόλα µοσχαρίσια 600-700γρ/
Spicy beef steak 600-700gr
(πίτα, ψητά λαχανικά, ντοµάτα, πατάτες- pita bread, grilled vegetables, tomato, 
potatoes)                                                                                      

Σουβλάκι µοσχαράκι γάλακτος 350γρ/ Beef souvlaki 350gr
(πίτα, ψητά λαχανικά, άγριο ρύζι-pita bread, grilled vegetables, rice grass)                                                                                                            

Σουβλάκι χοιρινό 350γρ/ Pork souvlaki 350gr
(πίτα, ανάµεικτη σαλάτα, ντοµάτα, πατάτες-pita bread, mixed salad, tomato, 
potatoes)

Σουβλάκι κοτόπουλο 350γρ / Chicken souvlaki 350gr
(πίτα, ανάµεικτη σαλάτα, ντοµάτα, πατάτες-pita bread, mixed salad, tomato, 
potatoes)                                                                                     

Παϊδάκια µε πατάτες τηγανητές 500gr /
Lamb chops with Fried potatoes 500 gr                                                     

17,90€

13,90€

21,90€

29,90€

22,00€

14,00€

14,00€

24,90€ 



Ψαρονέφρι σχάρας/Tenderloin grilled
(πίτα, ψητά λαχανικά, άγριο ρύζι-pita bread, grilled vegetables, rice grass)                                                                                                            

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας/ Grilled chicken fillet
(πίτα, ανάµεικτη σαλάτα, άγριο ρύζι-pita bread, mixed salad, rice grass) 

Μπριζόλα χοιρινή tomahawk 700-800γρ/
Pork steak tomahawk 700-800gr
(πίτα, σαλάτα ανάµεικτη, ντοµάτα, πατάτες-pita bread, mixed salad, tomato, 
potatoes)                                                                                      

Σπαλοµπριζόλα µοσχαρίσια 600-700γρ/
Spicy beef steak 600-700gr
(πίτα, ψητά λαχανικά, ντοµάτα, πατάτες- pita bread, grilled vegetables, tomato, 
potatoes)                                                                                      

Σουβλάκι µοσχαράκι γάλακτος 350γρ/ Beef souvlaki 350gr
(πίτα, ψητά λαχανικά, άγριο ρύζι-pita bread, grilled vegetables, rice grass)                                                                                                            

Σουβλάκι χοιρινό 350γρ/ Pork souvlaki 350gr
(πίτα, ανάµεικτη σαλάτα, ντοµάτα, πατάτες-pita bread, mixed salad, tomato, 
potatoes)

Σουβλάκι κοτόπουλο 350γρ / Chicken souvlaki 350gr
(πίτα, ανάµεικτη σαλάτα, ντοµάτα, πατάτες-pita bread, mixed salad, tomato, 
potatoes)                                                                                     

Παϊδάκια µε πατάτες τηγανητές 500gr /
Lamb chops with Fried potatoes 500 gr                                                     

ΜΑΚΑΡΟΝΑ∆ΕΣ/
PASTA

Λιγκουίνι κοτόπουλο µε µανιτάρια /

Linguini chicken with mushrooms 

(κοτόπουλο σβησµένο µε κρασί, µανιτάρια, κρέµα γάλακτος, παρµεζάνα,  

κρεµµύδι, σκόρδο – chicken quenched with wine mushrooms, heavy 

cream, onion, garlic)                                                                                                             

                                                                                                                      

Καρµπονάρα / Carbonara

(λιγκουίνι µε ζαµπόν, µπέικον, φρέσκα µανιτάρια, κρέµα γάλακτος, 

παρµεζάνα  – linguini with ham, bacon, mushrooms, heavy cream)   

Μακαρόνια λαχανικών / Vegetable pasta 

(πολύχρωµες πένες µε σπανάκι, κολοκύθι, µελιτζάνα, µανιτάρια, καρότο, 

κρεµµυδάκι φρέσκο, κόκκινη και κίτρινη πιπεριά, κόκκινη σάλτσα – multi-

color penne with spinach, pumpkin, eggplant, mushrooms, carrot, fresh 

onion, red kai yellow pepper, red sauce)          

*Γαριδοµακαρονάδα / Shrimp pasta                                                                                           

9,50€

ΨΑΡΙΚΑ / SEAFOODS

12,50€

9,90€

*Τσιπούρα σχάρας µερίδα µε βραστά λαχανικά

Grilled bream portion with boiled vegetables                                      

*Σολωµός σχάρας µερίδα µε βραστά λαχανικά

Grilled salmon with boiled vegetables

*Γαρίδες σχάρας µε ψητά ή βραστά λαχανικά

Grilled shrimps with boiled or grilled vegetables                                 

*Καλαµαράκι σχάρας µε ψητά ή βραστά λαχανικά

Grilled squid  with boiled or grilled vegetables                                                                                                                                                                                                           

                                                   

19,90€

26,90€

26,00€

24,90€

28,00€



*Τσιπούρα σχάρας µερίδα µε βραστά λαχανικά

Grilled bream portion with boiled vegetables                                      

*Σολωµός σχάρας µερίδα µε βραστά λαχανικά

Grilled salmon with boiled vegetables

*Γαρίδες σχάρας µε ψητά ή βραστά λαχανικά

Grilled shrimps with boiled or grilled vegetables                                 

*Καλαµαράκι σχάρας µε ψητά ή βραστά λαχανικά

Grilled squid  with boiled or grilled vegetables                                                                                                                                                                                                           

                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ /
GREEK COUSINE

Μουσακάς / Moussaka

(µελιτζάνα, πατάτα, κιµάς, µπεσαµέλ /

eggplant, potato, mincemeat, béchamel)       

*Μουσακάς λαχανικών / Vegetable moussaka

(µε ποικιλία λαχανικών / with mixed vegetables)

Αρνάκι µε πατάτες φούρνου /

Lamb with oven potatoe                

Μοσχαράκι γάλακτος κοκκινιστό µε πατάτες 

τηγανητές ή µακαρόνια / Greek beef stew in tomato 

sauce with fried potatoes or pasta       

Γεµιστά µε ρύζι ντοµάτα και πιπεριά / 

Greek stuffed with rice tomato and peppers                                       

Ιµάµ / Eggplant Imam

Σουτζουκάκια Σµυρνέικα µε πατάτες τηγανητές

Meat ball from Smyrna with fried potatoes                                        

             

                                                                                                                     

18,00€

16,00€

23,00€

14,90€

11,90€

10,90€

    

 11,90€



CLUB/BURGERS 

*BBQ BURGER

(µοσχαρίσιο µπιφτέκι, τυρί cheddar, µπέικον, καραµελωµένα κρεµµύδια, 

iceberg, ντοµάτα, πίκλες, bbq σως, πατάτες τηγανητές)

(beef burger, cheddar cheese, bacon, caramelized onions, iceberg, tomato, 

pickles, bbq sauce, fried potatoes)                                          

*BURGER ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/CHICKEN BURGER

(µπιφτέκι κοτόπουλο, τυρί edam, iceberg, ντοµάτα, καραµελωµένα κρεµµύδια, 

µουστάρδα µελιού, πατάτες τηγανητές)

(chicken burger, edam cheese, iceberg, tomato, caramelized onions, honey 

mustard, fried potatoes)                                                              

*VEGAN BURGER

(µπιφτέκι λαχανικών, νηστίσιµο τυρί, ντοµάτα, iceberg, κρεµµύδι, vegan 

µαγιονέζα)

(vegetable burger, vegan cheese, tomato, iceberg, onion, vegan mayonnaise)                                                                                               

    

*MS CLUB

(ψωµάκι ολικής, µαγιονέζα, λεπτές φέτες ψητού κοτόπουλου, τραγανό µπέικον, 

µαρούλι, τυρί, ντοµάτα, τηγανητές πατάτες)

(wholegrain bread, mayonnaise, thin slices of grilled chicken, crispy bacon, 

lettuce, cheese, tomato, fried potatoes)                                   

*CLUB SANDWICH

(ζαµπόν ή γαλοπούλα, τυρί, ντοµάτα, τραγανό µπέικον, µαρούλι, µαγιονέζα, 

τηγανητές πατάτες)

(ham or turkey, cheese, tomato, crispy bacon, lettuce, mayonnaise, fried 

potatoes)                                                                                                       

*CLUB SANDWICH WITH CHICKEN NUGGETS

(µαρούλι, ντοµάτα, τυρί, παναρισµένα φιλετάκια κοτόπουλο, σως µουστάρδας)

(lettuce, tomato, cheese, chicken nuggets, mustard sauce)               

13,50€

13,50€

11,50€

9,90€

9,00€

9,90€



*BBQ BURGER

(µοσχαρίσιο µπιφτέκι, τυρί cheddar, µπέικον, καραµελωµένα κρεµµύδια, 

iceberg, ντοµάτα, πίκλες, bbq σως, πατάτες τηγανητές)

(beef burger, cheddar cheese, bacon, caramelized onions, iceberg, tomato, 

pickles, bbq sauce, fried potatoes)                                          

*BURGER ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/CHICKEN BURGER

(µπιφτέκι κοτόπουλο, τυρί edam, iceberg, ντοµάτα, καραµελωµένα κρεµµύδια, 

µουστάρδα µελιού, πατάτες τηγανητές)

(chicken burger, edam cheese, iceberg, tomato, caramelized onions, honey 

mustard, fried potatoes)                                                              

*VEGAN BURGER

(µπιφτέκι λαχανικών, νηστίσιµο τυρί, ντοµάτα, iceberg, κρεµµύδι, vegan 

µαγιονέζα)

(vegetable burger, vegan cheese, tomato, iceberg, onion, vegan mayonnaise)                                                                                               

    

*MS CLUB

(ψωµάκι ολικής, µαγιονέζα, λεπτές φέτες ψητού κοτόπουλου, τραγανό µπέικον, 

µαρούλι, τυρί, ντοµάτα, τηγανητές πατάτες)

(wholegrain bread, mayonnaise, thin slices of grilled chicken, crispy bacon, 

lettuce, cheese, tomato, fried potatoes)                                   

*CLUB SANDWICH

(ζαµπόν ή γαλοπούλα, τυρί, ντοµάτα, τραγανό µπέικον, µαρούλι, µαγιονέζα, 

τηγανητές πατάτες)

(ham or turkey, cheese, tomato, crispy bacon, lettuce, mayonnaise, fried 

potatoes)                                                                                                       

*CLUB SANDWICH WITH CHICKEN NUGGETS

(µαρούλι, ντοµάτα, τυρί, παναρισµένα φιλετάκια κοτόπουλο, σως µουστάρδας)

(lettuce, tomato, cheese, chicken nuggets, mustard sauce)               

WINES

(ΠΟΤΗΡΙ/GLASS)

Οίνος λευκός ξηρός (Οινέως Μνήµη)

Dry white wine (Ineos mnimi)

Οίνος λευκός ηµίγλυκος (Οινέως Μνήµη)

Semisweet white wine (Ineos mnimi)                               

Οίνος κόκκινος ξηρός (Οινέως Μνήµη)

Dry red wine (Ineos mnimi)                                     

Oίνος κόκκινος ηµίγλυκος (Οινέως Μνήµη)

Semisweet red wine (Ineos mnimi)                             

Οίνος ροζέ ξηρός (Οινέως Μνήµη)

Dry rose wine (Ineos mnimi)                                     

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€



WINES

ΜΠΟΥΚΑΛΙ/BOTTLE

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ/WHITE WINES

‘CAVINO IONOS’, Roditis-Moschato, Πελοπόννησος 24                     

‘DITROXO’ Poikiliako Roditis-Moschofilero, Πελοπόννησος              

‘DITROXO’ Moschofilero, Πελοπόννησος                                            

‘ΝICO LAZARIDI’ Asyrtiko Roditis-Moschato,Macedonia                        

‘KIR GIANNI PARAGKA’ Roditis-Malagouzia,Macedonia                    

‘VIVLIA CHORA’ Asyrtiko-Sauvignon blanc, Macedonia                        

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ/RED WINES

‘CAVINO IONOS’ Cabernet Sauvignon, Merlot, Peloponissos            

‘DITROXO’ Agiorgitiko, Πελοπόννησος                                                 

‘NICO LAZARIDIS RIGAS KOUPA", Cabernet Sauvignon, Merlot, 

  Macedonia                     

‘KIR GIANNI PARAGKA’ Merlot, Syrah, Xinomavro, Macedonia        

‘VIVLIA CHORA’, Cabernet Sauvignon, Merlot, Macedonia               

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ/ROSE WINES

‘DITROXO’ Poikiliako Gkrina Rouz                                                

‘CAVINO IONOS’, Roditis, Peloponissos                                    

SPARKLING 

Manfredi Moschato D'asti                                                  

Rivata Prosecco Extra Dry                                                

Moet Brut                                                                         

25,00€

25,00€

26,00€

28,00€

30,00€

48,00€

26,00€

26,00€

30,00€

32,00€

48,00€

25,00€

25,00€

7,00€/32,00€

7,00€/32,00€

160€



*Κατεψυγµένο προϊόν/Frozen product.

@Κατάλληλο για χορτοφάγους/Suitable for vegeterians.

Για τυχόν αλλεργίες, ενηµερώστε 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.


