Greek tomato, cucumber, red onion, olives, feta, oregano, extra virgin olive oil

$16

Cretan Dakos barley rusk, tomatoes, capers, olives, mixed leaves, feta, oregano, olive oil

$15

Politiki pickled white cabbage, carrot, peppers, garlic, lemon, extra virgin olive oil

$15

Pita Bread

$3

Marinated Kalamata Olives thyme, oregano, olive oil, lemon zest

$9

Tzatziki sheep’s milk yoghurt, cucumber, dill, garlic, olive oil

$8

Taramosalata white cods roe, onion, lemon juice, olive oil

$9

Melitzanosalata smoked eggplant, garlic, olive oil, lemon

$9

Skordalia potato, garlic, olive oil

$8

Greek Fries crumbled feta, oregano

$10

Saganaki Kefalograviera lemon, honey, pistachio

$16

Spanakopita spinach, leek, feta pie

$14

Lemon Roasted Potatoes lemon, oregano, thyme

$10

Pita Bread

Prawn Saganaki tomato sugo, olives, crumbled feta, rustic bread

$22

Tzatziki sheep’s milk yoghurt, cucumber, dill, garlic

Stuffed Zucchini Blossom four cheese, dill, capsicum paste

$18

Marinated Kalamata Olives thyme, oregano, olive oil, lemon zest

Fried Calamari salt, lemon, oregano, caper aioli

$16

Taramosalata white cods roe, onion, lemon juice, olive oil

Beef Keftedes capsicum paste, shaved kefalograviera, mint

$15

Grilled Haloumi ouzo, grapes, olive oil, lemon

Grilled Haloumi ouzo, grapes, olive oil, lemon

$17

Beef Keftede capsicum paste, shaved kefalograviera, mint

Chargrilled Octopus fava yellow bean purée, lemon, olive oil

$19

Ice Cream Baklava smashed filo pastry, macadamia, walnut,

Pork Souvlaki lemon potatoes, greek salad, tzatziki, pita bread

$26

pistachio, cinnamon syrup

Grilled Lamb Cutlets lima beans with tomato sauce,

Prawn Saganaki tomato sugo, olives, crumbled feta, rustic bread
Whole Lamb Shoulder slow cooked, lemon thyme potatoes,
mixed root vegetables, tzatziki

Greek Salad tomato, cucumber, red onion, olives, feta, oregano,
extra virgin olive oil

spiced whipped feta

Barramundi Fillet skordalia, grilled vegetables, garlic, tomato salsa,
lemon capers

Seafood Makaronada spaghetti, prawns, mussels, calamari,
cherry tomatoes, olives, shallots

$32

$28

$30

Ofto Pork Belly roasted baby root vegetables, mustard dressing

$27

Scotch Fillet lemon potatoes, vegetables, beef demi-glace, thyme

$32

Roast Pumpkin Makarounes goat’s cheese, red onion, walnuts,
spinach, cherry tomatoes

Baked Snapper (1.2kg) bay leaves, lemon, olive oil, garlic, oregano, greek salad, greek fries

$38

Chicken Yiouvetsi orzo pasta, tomato sauce, leek, red onion, olives, kefalograviera

$30

Whole Lamb Shoulder slow cooked, lemon thyme potatoes, mixed root vegetables, tzatziki

$50

Moussaka beef mince, layered potato, eggplant, béchamel sauce, greek salad

$32

$24

Χωριάτικη Σαλάτα ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, ρίγανη, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

$16

Κρητικος Ντάκος

$15

Πολιτική Σαλάτα

ντομάτα, κάπαρη, ελιές, φύλλα ροκάς, τρίμμα φέτας, λαδορίγανη
άσπρο λάχανο, καρότο, πιπεριά φλωρινης, σκόρδο, ξύδι λαδολέμονο

$15

Πίτα

$3

Μαριναρισμένες Eλιές Καλαμάτας
Τζατζίκι

πρόβειο στραγγιστό γιαούρτι, αγγουράκι, ανιθος σκόρδο, ελαιόλαδο

Ταραμοσαλάτα

άσπρος ταραμάς, κρεμμύδι, χυμος λεμόνιου, ελαιόλαδο

Μελιτζανοσαλάτα
Σκορδαλιά

καπνιστές μελιτζάνες, σκόρδο, ελαιόλαδο, χυμός λεμονιού

πουρές φρέσκιας πατάτας, σκόρδο, ελαιόλαδο

Τηγανητές Πατάτες

τριμμένη φέτα, ρίγανη

Σαγανάκι Kεφαλογραβιέρα
Σπανακόπιτα

σπανάκι, πράσο, φέτα, φύλλο σφολιάτας

Γαρίδες Σαγανάκι

Τζατζίκι

πρόβειο στραγγιστό γιαούρτι, αγγούρι, ανιθος σκόρδο, ελαιόλαδο

Μαριναρισμένες Eλιές Καλαμάτας
Ταραμοσαλάτα
Ψητό Xαλούμι

Θυμάρι, ρίγανη, ελαιόλαδο, ξύσμα λεμονιού

άσπρος ταραμάς, κρεμμύδι, χυμος λεμόνιου, ελαιόλαδο

Τηγανητό Kαλαμάρι

Ψητό Χαλούμι

ούζο, σταφύλι, λεμόνι, ελαιόλαδο

Κεφτέδες Mοσχαριού σάλτσα πιπεριάς φλωρινης, τριμμένη κεφαλογραβιέρα,

ρίγανη, θυμάρι

κρέμα τυριών με ανιθο, φλώρινης, σάλτσα πιπεριάς

σάλτσα πιπεριάς φλωρινης , τριμμένη κεφαλογραβιέρα , φρέσκος δυόσμος

ούζο, σταφύλι, λεμόνι, ελαιόλαδο

Χταπόδι Σχάρας

$9
$9
$8

$16

$10

λεμόνι άνθος αλατιού, ρίγανη, σάλτσα καπαρης

Κεφτέδες Μοσχαριού

$8

$14

σάλτσα ντομάτας, ελιές, θριματισμενη φέτα, χωριάτικο ψωμί

Γεμιστοι Kολοκύθοανθοι

$9

$10

λεμονάτη σάλτσα μελιού, ξύσμα από φυστίκι Αιγινης

Λεμονάτες Πατάτες φούρνου
Πίτα

Θυμάρι, ρίγανη, ελαιόλαδο, ξύσμα λεμονιού

$22
$18
$16
$15
$17

κρέμα φάβας, σάλτσα λαδολέμονο

$19

φρέσκος δυόσμος

Γαρίδες Σαγανάκι

σάλτσα ντομάτας, ελιές, θριματισμενη φέτα, χωριάτικο ψωμί

Σιγοψημένη Σπάλα Αρνιού

στο φούρνο με πατάτες φούρνου, λεμονατες,

ανάμεικτα ψητά λαχανικά και τζατζίκι

Χωριάτικη Σαλάτα ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, ρίγανη, έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο

Παγωτό Mπακλαβά τραγανά θρυματισμενα φύλλα ζύμης, με αναμεικτους ξηρούς
καρπούς και σιρόπι κανέλας

Σουβλάκι Χοιρινό πατάτες λεμονάτες, χωριάτικη σαλάτα, τζατζίκι, πίτα

$26

Παιδάκια Aρνιού

$32

φασόλια γίγαντες με σάλτσα ντομάτας, πικάντικη κρέμα φέτας

Φιλέτο Tσιπούρας σκορδαλιά, ψητά λαχανικά με κρύα σάλτσα ντομάτας, λαδολέμονο,
καπαρης

Μακαρονάδα θαλασσινών γαρίδες, μύδια, καλαμάρι, ντοματίνια, ελιές, φρέσκο
κρεμμυδάκι

Χοιρινή Πανσέτα ψητά ανάμικτα λαχανικά, σάλτσα πικάντικης μουστάρδας
Μοσχαρίσια Μπριζόλα Χωρίς Κόκκαλο λεμονατες πατάτες φούρνου , ψητά
λαχανικά, θύμαρισια σάλτσα βοδινού

Μακαρουνες Με Ψητή Kολοκύθα κατσικίσιο τυρί, καβουρδισμενα καρύδια,
σπανάκι, ντοματίνια

Ψητό Λυθρινι (1,2 κιλά) στο φούρνο με φύλλα δάφνης, λαδολέμονο, σκόρδο, ρίγανη, χωριάτικη σαλάτα και τηγανίτες
πατάτες με φέτα

Κοτόπουλο Γιουβέτσι

κριθαράκι, σάλτσα ντομάτας, πράσο, κρεμμύδι, ελιές και τριμμένη κεφαλογραβιέρα

Σιγοψημένη Σπάλα Αρνιού

στο φούρνο με πατάτες φούρνου, λεμονατες, ανάμεικτα ψητά λαχανικά και τζατζίκι

Μουσακάς μοσχαρισιος κιμάς, στρώσεις ψητής πατάτας, μελιτζάνας με άσπρη σάλτσα και χωριάτικη σαλάτα

$38

$30
$50
$32

$28

$30

$27

$32

$24

