




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, τοματίνια, 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€

Κρητικός Ντάκος 

με φρέσκους κύβους  τομάτας, φρέσκα μυρωδικά και φύλλα ρόκας

Dakos crétois

aux cubes de tomates fraîches, aux herbes fraîches et aux feuilles de la roquette

Kretischer Dakos

mit frischen Tomatenwürfeln, frische Kräuter und Rucola Blätter

5,80€



Τοματοκεφτέδες
με κρέμα από φάβα Σαντορίνης και σάλτσα γιαουρτιού με  δυόσμο

Boulettes de viande à la sauce tomate 
à la crème de Fave de Santorin et au yaourt à la menthe

Tomatenfrikadellen
mit Santorini-Favacreme und Joghurtsauce mit Minze

6,90€

Ψητή φέτα
 με πιπεριές, τομάτα, 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 σάλτσα αγιολί  αρωματισμένη με σαφράν 

Anchois croustillants
à la sauce Aioli aromatisée au safran

Knusprige Sardellen 
mit Aioli-Sauce aromatisiert mit Safran

6,00€

Χωριάτικα σπανακοπιτάκια
με φρέσκα μυρωδικά σε τραγανό φύλλο κρούστας 

Petites tartes aux épinards rustiques
aux herbes fraîches sur une feuille de croûte croustillante

Rustikale kleine Spinatpasteten
mit frischen Kräutern und knusprigem Krustenblatt

6,20€

Γαρίδες σαγανάκι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί
με σάλτσα τομάτας και τυρί φέτα 
Crevettes saganaki sur pain grillé

à la sauce tomate et au fromage grec féta
Garnelen Saganaki auf geröstetem Brot

mit Tomatensauce und Feta-Käse
7,40€

Ψητό καλαμάρι
με ταραμά και φρέσκα μυρωδικά

Calmars grillés avec taramas aux herbes
Gegrillte Kalamares mit Fischrogencreme und Kräutern

7,10€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | PLATS PRINCIPAUX | HAUPTSPEISEN

Χειροποίητο χοιρινό σουβλάκι, πάνω σε πίτα, 

με τομάτα, πατάτες και τζατζίκι 

Brochette de porc fait main

aux tomates, aux pommes de terre et à la sauce tzatziki

Handgemachtes Souvlaki (Schweinefleischspiess) auf Pita

mit Tomate, Kartoffeln und Tzatziki

9,30€

Αρνί ‘’κλέφτικο ’’ στην λαδόκολλα 

με κεφαλοτύρι, πιπεριές, πατατούλες φούρνου και φρέσκα μυρωδικά 

‘’Kleftiko’’ d’agneau enveloppé d’un papier sulfurisé

au fromage kefalotyri, aux poivrons, aux pommes de terre au four

et aux herbes fraîches

Lamm “Kleftiko” im Backpapier

mit Kefalotyri, Paprikas, Baby Kartoffeln im Ofen und frischen Kräutern

11,60€

Κριθαρότο θαλασσινών

με γαρίδες, μύδια, καλαμάρι  και σάλτσα τομάτας 

Orge de fruits de mer

aux crevettes, aux moules, aux calmars et à la sauce tomate

Kritharoto mit Meeresfrüchten

mit Garnelen, Muscheln, Tintenfisch (Kalamari) und Tomatensauce

14,00€

‘’Χουνκιάρ Μπεγεντί’’

σιγομαγειρεμένο μοσχάρι ραγού σε σάλτσα τομάτας σερβιρισμένο με καπνιστό 

πουρέ μελιτζάνας

‘’Hünkar Begendi‘’

steak de boeuf à la sauce tomate, servi avec du purée d’aubergine fumée

“Hunkar Begendi”

Kalbsragout mit Tomatensauce gekocht in niedriger Temperatur, serviert mit 

geräuchertem Auberginenpüree

16,50€



Παραδοσιακός μουσακάς  

με μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, μελιτζάνα, κολοκύθι και πατάτες 

Moussaka traditionnelle

à la viande de bœuf et de porc, à l’aubergine, aux courgettes et aux pommes de terre

Traditioneller Moussakas

mit Kalbs-und Schweinefleisch, Aubergine, Kürbis und Kartoffeln

13,50€

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

11,80€

Φιλέτο ψαριού λεμονάτο 

με ταμπουλέ από κουνουπίδι, μπρόκολο και σάλτσα μυρωδικών

Filet de poisson à la sauce citron-huile

au taboulé de chou-fleur, au brocoli et à la sauce d’épices

Fischfilet mit Zitronensaft

Blumenkohle-Taboulé, Brokkoli und Gewurzsauce

17,20€

Ψητός μπακαλιάρος αλα σπετσιώτα

με φέτες τομάτας, κρεμμύδι  και σκορδαλιά

Merlu rôti à la recette spetsiota

aux tranches de tomates, à l’oignon et à l’ail

Gebratener Seehecht a la Spetsiota (Spetses Stil)

mit Tomatenscheiben, Zwiebeln und Knoblauchpüree 

15,50€

Τομάτες και πιπεριές γεμιστές 

με αρωματικό ρύζι και πατάτες φούρνου

Tomates et poivrons farcis

au riz aromatique et aux pommes de terre au four

Gefüllte Tomaten und Paprikas

mit aromatischem Reis und gebackenen Kartoffeln

11,80€



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS | NACHSPEISEN

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο

 με κρέμα σιμιγδάλι και αποξηραμένα φρούτα 

Galaktoboureko (dessert grec à base de semoule et de pâte) traditionnel

à la crème de semoule et aux fruits secs

Traditionelles Galaktoboureko

 mit Grießcreme und getrockneten Früchten

5,00€

Εκμέκ

με λεπτή βάση από κανταΐφι, κρέμα βανίλια,

σαντιγί και άρωμα κανέλας  

Ekmek

à base délicate de kantaïfi, à la crème à la vanille, à la crème fouettée

et à la saveur de cannelle

Ekmek

mit dünnem Kuchenboden-Kantaifi, Vanillecreme,

Schlagsahne und Zimtgeschmack

5,00€

Τάρτα σοκολάτας 

με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

Tarte au chocolat

avec des noix caramélisées

Schokoladentarte

mit karamellisierten Nüssen

5,80€

Μούς γιαούρτι 

με σάλτσα αγριοκέρασου 

Mousse de yaourt

à la sauce de cerises sauvages

Yoghurt Mousse

mit Wildkirschsauce

4,70€



Ποικιλία φρούτων εποχής 

Fruits de saison assorted

Verschiedene Saison-Früchte

4,00€

Ποικιλία παγωτών 

Crème glacée assorted

Verschiedene Eissorten

4,00€

 



*We kindly ask the guests with allergies to certain food or ingredients, to contact the staff

before the consumption of any food provided

*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: Psarras Angelos

VEGETARIEN  |      VEGETARISCH
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