


































• ΣΑΛΑΤΕΣ & ΑΛΛΑ •

Salads & More

• Ποικιλία τυριών / Greek cheese platter  17

Παραδοσιακό τυράκι Τήνου, Αρσενικό Νάξου,

Γραβιέρα Κοζάνης με τρούφα, κριτσίνια

και μαρμελάδα τριαντάφυλλο 

Traditional cheese from Tinos, Arseniko from Naxos,

Gruyere from Kozani with truffle, grisinis and rose marmalade

• Ποικιλία Αλλαντικών /  19

Greek cold cuts platter 

Mορταδέλα Αλεξάνδρειας, Παστράμι γαλοπούλας,

αλλαντικό μόσχου με πιπέρια

Mortadella from Alexandreia, turkey pastrami,

cold beef cut with pepper

• Ελληνική σαλάτα / Greek salad  18  

με dressing από καψαλισμένες πιπεριές Φλωρίνης,

μαλακή φέτα Τριπόλεως και παξιμάδι από χαρούπι

with roasted peppers dressing, sost feta cheese from Tripoli
and carob rusk 

• Σαλάτα Καίσαρα / Classic Caesar’s salad  

καρδίες μαρουλιού, μπέικον, φλοίδες παρμεζάνας,

κρουτόν και επιλογή:

chopped romaine lettuce hearts, bacon,

parmesan and crouton chips:

τραγανό κοτόπουλο / buttermilk chicken  16

γαρίδες σχάρας / grilled shrimps 18

• Angus beef burger  22    

τομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα αγριορέπανου 

και τηγανητές πατάτες 

tomato, lettuce and horseradish mayonnaise 

with French fries 

• Electra Club  18     

κοτόπουλο, γαλοπούλα, μπέικον, σάλτσα

Dijon-mayo, τομάτες, βρασμένο οργανικό αυγό,

μαρούλι και πατάτες τηγανιτές 

chicken, turkey, bacon and Dijon-mayo sauce,

vine-tomatoes, hardboiled organic egg, romaine

lettuce and French fries

• Τοστ γαλοπούλα & τυρί /  8

Toast with turkey & cheese 



• ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ •

Desserts

12

12

12

12

12

• Γλυκό ημέρας / Dessert of the day

12• Sugar free Cheesecake 

• Φρέσκα φρούτα εποχής / Seasonal fresh fruits  

• Παγωτό ή σορμπέ / Ice cream or sorbet  

 

    

• Ποικιλία τυριών & αλλαντικών /  26

Greek cheese & cold cuts platter   

Παραδοσιακό τυράκι Τήνου, Αρσενικό Νάξου,

Γραβιέρα Κοζάνηςμε τρούφα 

Traditional cheese from Tinos, Arseniko from Naxos,
Gruyere from Kozani with truffle
Mορταδέλα Αλεξάνδρειας, Παστράμι γαλοπούλας,

αλλαντικό μόσχου με πιπέρια

Mortadella from Alexandreia, turkey pastrami,

cold beef cut with pepper 

Κριτσίνια και μαρμελάδα τριαντάφυλλο

Grisinis and rose marmalade      

• Eκμέκ τσουρέκι / Ekmek pastry

με άρωμα μαστίχας και παγωτό καιμάκι
with mastic and kaimaki ice cream

• Namelaka λευκής σοκολάτας /
   White chocolate namelaka

αρωματισμένη με βασιλικό,
κονσομέ φράουλας και σορμπέ γιαούρτι 
with basil, strawberry consomme and yoghurt sorbet  



• ΜΠΥΡΕΣ •

Beers

• Alfa Weiss 500ml  9

• Amstel 330ml 8

• Heineken 330ml 8

• Fischer 330ml 8

• Έζα Pilsner 330ml 8

• Alfa draught beer 400ml 8

• Amstel Radler lemon 330ml 7

• Mammos 500ml 9

• McFarland 330ml 9

• Chimay 330ml 10

• Amstel Free 330ml - χωρίς αλκοόλ / non-alcoholic 8

• Strongbow Gold apple cider 330ml 7

• ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΝΕΡΑ •

Refreshments & Water

• Refreshments 5

Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, 

Fanta, Sprite, Ginger Ale, Soda Water, 

Tonic water, Bitter Lemon

• Red Bull  7

• Sparkling water 750ml  5

• Sparkling water 250ml  4

• Minoa water tetrapack eco friendly 1lt  4

• Perrier 330ml 5

• S.Pellegrino 750ml 6

• VITAMIN BAR ORGANIC HEALTHY JUICE • 

7

10

10

10

10

  • Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι 10

Freshly Squeezed orange

• Φρέσκοστυμμένοι ανάμεικτοι χυμοί /

Freshly squeezed mixed juices

> Apple smith, carrot, orange, ginger 10

> Carrot, ginger, agave, fresh lime, mint 10

• Tomato juice Mala Peruviana

• Organic strawberry lemonade with mint

• Organic lemonade with ginger and stevia (sugar free)

• Organic lemonade Chios mastiha (sugar free)

• Peach ice tea



• ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ •

Hot Beverages

• Espresso 6

Ristretto, Normale, Lungo, Macchiato & Decaffeinated  

• Espresso   7

Doppio and Freddo

• Cappuccino & Cappuccino Decaffeinated 7

• Cappuccino 7

Doppio and Freddo

• Στιγμιαίος καφές & χωρίς καφεϊνη / 7

Instant coffee & decaffeinated

• Καφές φίλτρου / 7

Filtered coffee

• Ελληνικός καφές / Greek Coffee  5

• Ελληνικός διπλός καφές / 6

Greek coffee double  

• Κρύα ή ζεστή σοκολάτα ρόφημα / 8

Hot or Cold chocolate

• Τσάι / Tea 7

παρακαλώ ρωτήστε τον σερβιτόρο σας

για τις επιλεγμένες γεύσεις μας

please ask your waiter for the flavor selection



Tιμές σε € συμπεριλαμβανομένων όλων 

των νομίμων επιβαρύνσεων.

Prices in € all legal taxes inclusive.

Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση διπλότυπων 

αποδείξεων θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.

This establishment is obliged by Greek law to issue 

legalization checks.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 

εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό

 (Απόδειξη – Τιμολόγιο).

The guest is not obligated to pay if the notice of payment 

has not been received (Receipt – Invoice).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποια από 

τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς 

ή άλλα κοινά αλλεργιογόνα. Αν έχετε κάποια 

ευαισθησία παρακαλώ απευθυνθείτε στο προσωπικό 

μας, το οποίο θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Please note that some of these products may contain nuts 

or other common allergens. If you have any food issues 

please ask our staff who will only be too pleased to help.

Η επιχείρηση εκδίδει δελτία παραγγελίας από 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με σήμανση όπως ορίζεται Από τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και υποχρεωτικά ακολουθεί η 

έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή τιμολογίου, 

όταν ο καταναλωτής ζητήσει λογαριασμό.

The company issues the mandatory order ticket 

according to the law and then issues the notice of 

payment (receipt – invoice), upon customer’s request.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα 

δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για τη 

διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

This establishment is obliged todispose forms, in 

a special box, near or close to the entrance for the 

expression of any complaints.


