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Lunch and Dinner

Salads
Ανάμικτη με ψητά πλευρώτους  Mesclun with roasted pleurotus
Ταλαγάνι Μεσσηνίας, τοματίνια, ταλιατέλες λαχανικών, σουσάμι, βινεγκρέτ πετιμέζι-βαλσάμικο
Messenia talagani cheese, cherry tomatoes, vegetable tagliatelle, sesame seeds, molasses-balsamic 
vinaigrette

9.60 €

Superfood
Κινόα, φασόλια μαυρομάτικα, ανάμικτο ρύζι, ρεβύθια, κέιλ, ρόδι, ξηροί καρποί, αβοκάντο,  
ταλαγάνι Μεσσηνίας, βινεγκρέτ βασιλικού
Quinoa, black eyed peas, mixed rice, chickpeas, kale leaves, pomegranate seeds, nuts, avocado,  
Messenia talagani cheese, basil vinaigrette

11.40 €

Caesar
Iceberg, καρδιές γαλλικού μαρουλιού, μπέικον, μπούτι κοτόπουλο, Caesar dressing
Iceberg lettuce, french lettuce hearts, bacon, chicken thigh, Caesar dressing

 9.40 €

Με κινόα και σολομό  With quinoa and salmon
Καπνιστός σολομός, αβοκάντο, ραπανάκι, τοματίνια, κρεμμύδι φρέσκο, βινεγκρέτ βαλσάμικου
Smoked salmon, avocado, radish, cherry tomatoes, green onion, balsamic vinaigrette

 9.50 €

Μοσχάρι  Beef
Ρόκα, σπανάκι, γλυκό καρότο, κολοκυθόσπορος, βινεγκρέτ βαλσάμικου
Rocket, spinach, sweet carrot, pumkin seeds, balsamic vinaigrette

10.20 €

Ελληνική  Greek
Τοματίνια, αγγούρι, πιπεριές, κάπαρη, κρεμμύδι φρέσκο, ελιές, παξιμάδια χαρουπιού, τσαλαφούτι, 
βινεγκρέτ τομάτας
Cherry tomatoes, cucumber, peppers, capers, green onion, olives, carob rusks, tsalafouti cheese,  
tomato vinaigrette

 7.10 €

Φακές  Lentils
Πιπεριά Φλωρίνης, καρότο, κολοκύθι, κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι confit, τσαλαφούτι, ημίλιαστα 
τοματίνια, βινεγκρέτ πετιμέζι-οξύμελο
Florina pepper, carrot, zucchini, green onion, onion confit, tsalafouti cheese, semi-dried cherry 
tomatoes, molasses balsamic and honey vinaigrette

 7.10 €

Ανάμικτη με κοτόπουλο  Mesclun with chicken
Τηγανητό κρεμμύδι, φιλέτο πορτοκάλι, μαυροκούκι, κατίκι Δομοκού, βινεγκρέτ πορτοκάλι
Fried onion, orange fillet, black sesame seeds, Domokos katiki cheese, orange vinaigrette

 7.90 €

Fusilli τρικολόρ μοτσαρέλα  Fusilli tricolor mozzarella
Ελιές, τοματίνια, πιπεριά Φλωρίνης, μοτσαρέλα, πέστο βασιλικού, βινεγκρέτ βαλσάμικου
Olives, cherry tomatoes, Florina pepper, mozzarella, basil pesto, balsamic vinaigrette

 7.80 €

Caprese burrata
Τοματίνια, φύλλα ρόκας, λάδι βασιλικού
Cherry tomatoes, rocket leaves, basil oil 

10.50 €

Ρόκα-σπανάκι με κατσικίσιο τυρί  Rocket-spinach with goat cheese
Πράσινο μήλο, λιαστή τομάτα, βινεγκρέτ μπέικον
Green apple, sun-dried tomato, bacon vinaigrette

 8.80  €



Starters
Χειροποίητη κρεατόπιτα  Handmade meat pie
Μοσχάρι, χοιρινό, τομάτα, κασέρι
Beef, pork, tomato, kasseri cheese

4.90 €

Χούμους  Houmous
Ταχίνι, κύμινο, τραγανά ρεβύθια,  
τραγανή τορτίγια
Tahini, cumin, crispy cheakpeas,  
crispy tortilla

6.80 €

Ταρτάρ μόσχου  Steak tartare (beef)
Σουσάμι, κάπαρη, σόγια, worcestershire 
sauce, κρεμμύδι εσαλότ σε φύλλο won ton  
με κρέμα αβοκάντο και aioli ψητού σκόρδου
Sesame seeds, capers, soya, worcestershire 
sauce, shallot in won ton with avocado 
cream and roasted garlic aioli

11.00 €

Cheese rolls
Γέμιση από κατσικίσια τυριά, λιαστή τομάτα
Filled with goat cheese, sun-dried tomato

7.80 €

Μπρουσκέτα  Bruschetta
Πέστο βασιλικού, φύλλα ρόκας, 
μοτσαρέλα, ημίλιαστη τομάτα
Basil pesto, rocket leaves, mozzarella, 
semi-dried tomato

6.70 €

 
Spring rolls κοτόπουλο  Chicken spring rolls
Λαχανικά, κάρυ, sweet chili sauce
Vegetables, curry, sweet chili sauce

7.20 €

Ψητά μανιτάρια  Roasted mushrooms
Μαριναρισμένα με σκόρδο και εστραγκόν, 
ταλαγάνι Μεσσηνίας
Marinated with garlic and estragon, 
Messenia talagani cheese

7.60 €

Tacos με χοιρινό carnitas  Carnitas pork tacos
Γιαούρτι, τομάτα, κρεμμύδι φρέσκο,  
σως τσένταρ
Yoghurt, tomato, green onion,  
cheddar sauce

8.40 €

Γαρίδες* κανταϊφι  Kantaifi (knafeh) shrimps
Fondue τομάτας-φέτας
Cheese-tomato fondue

8.30 €

Φτερούγες κοτόπουλο  Chicken wings
Ψητές φτερούγες κοτόπουλου 
μαριναρισμένες σε μίριν και σάκε  
με σαλάτα coleslow
Grilled chicken wings marinated with 
mirin and sake with coleslaw salad 

9.40 €

Pizza
Μαργαρίτα  Margherita
Σάλτσα τομάτας, παρμεζάνα, μοτσαρέλα, φύλλα βασιλικού (πρόσθεσε μοτσαρέλα μπουράτα +2.50€)
Tomato sauce, parmesan, mozzarella, basil leaves, (add mozzarella burrata +2.50€)

8.80 €

Bianca
Μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα, μπρεζάολα, ρόκα baby, λάδι τρούφας
Mozzarella, gorgonzola, bresaola, baby rocket, truffle oil

11.40 €

Μοτσαρέλα-προσούτο  Mozzarella-prosciutto
Flakes παρμεζάνας, ρόκα baby, τοματίνια
Parmesan flakes, baby rocket, cherry tomatoes

10.20 €

Pepperoni 
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, καπνιστό τυρί
Tomato sauce, mozzarella, smoked cheese

9.90 €

Ελληνική  Greek
Σάλτσα τομάτας, ελιές, φέτα, μοτσαρέλα, κρεμμύδι, τοματίνια, πιπεριές, ρίγανη
Tomato sauce, olives, feta cheese, mozzarella, onion, cherry tomatoes, peppers, oregano

9.80 €

Απάκι κοτόπουλο  Smoked chicken
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, γραβιέρα, τοματίνια
Tomato sauce, mozzarella, gruyère cheese, cherry tomatoes

9.80 €
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Pasta-Risotto
Ριγκατόνι κοτόπουλο  Chicken rigatoni 
Μανιτάρια, απάκι, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα
Mushrooms, smoked pork, sour cream, parmesan 

9.40 €

Ριγκατόνι πέστο  Pesto rigatoni
Πέστο βασιλικού με φυστίκι Αιγίνης, τοματίνια, παρμεζάνα
Basil pesto with pistachio, cherry tomatoes, parmesan

8.80 €

Καρμπονάρα  Carbonara
Πανσέτα καπνιστή, παρμεζάνα
Smoked pork belly, parmesan

11.90 €

Σκιουφικτά με μάγουλα μόσχου  Skioufichta (traditional cretan pasta) with beef cheeks
Μάγουλα ραγού, γραβιέρα
Ragu cheeks, gruyère cheese

10.30 €

Ναπολιτάνα  Napolitana
Σάλτσα τομάτας, φρέσκο βασιλικό
Tomato sauce, fresh basil

7.90 €

Ριζότο μανιτάρια  Mushroom risotto
Λάδι τρούφας, παρμεζάνα
Truffle oil, parmesan

10.90 €

Κριθαρότο γαρίδας  Shrimp kritharoto (orzo)
Φρέσκα λαχανικά, τομάτα, σάλτσα μπισκ
Fresh vegetables, tomato, bisque sauce  

14.90 €

Noodles αυγού stir fry  Stir fry egg noodles
Φρέσκα λαχανικά, σουσάμι, σως hoisin
Fresh vegetables, sesame seeds, hoisin sauce

7.90 €

Νιόκι Κοτόπουλο  Chicken gnocchi
Ημίλιαστη τομάτα, σπανάκι, φρέσκο βασιλικό, παρμεζάνα
Semi-dried tomato, spinach, fresh basil, parmesan

14.90 €

Vegan Spaghetti   
Mix μανιταριών, flakes τσίλι, αποξηραμένο porcini, τομάτα, καρότο, κρεμμύδι
Mushroom mix, chili flakes, dried porcini, tomato, carrot, onion

8.90 €

Στις πάστες μπορείτε να επιλέξετε ριγκατόνι, λινγκουίνι, ταλιατέλες ολικής ή σκιουφιχτά 
For your pasta you can choose from rigatoni, linguine, whole grain tagliatelle or skioufichta  
(traditional cretan pasta)



Mains
Φιλετάκια ψαρονέφρι  Pork tenderloin fillets
Πουρές γλυκοπατάτας, σάλτσα γκοργκοντζόλα, λάδι τρούφας
Sweet potato purée, gorgonzola sauce, truffle oil

11.90 €

Φιλετάκια μόσχου σωτέ  Sautéed beef fillet
Σάλτσα πιπεράτη, πουρές γλυκοπατάτας
Pepper sauce, sweet potato purée

18.00 €

Κοτολέτα κοτόπουλο  Chicken cutlet
Κρούστα αλμυρής γκρανόλας, chips γλυκοπατάτας, truffle ketchup
Savory granola, sweet potato chips, truffle ketchup

11.70 €

Φιλέτο σολομού  Salmon fillet
Πουρές γλυκοπατάτας, σαλάτα με φασόλια μαυρομάτικα, bbq μυρωδικών
Sweet potato purée, salad with black eyed peas, herbal bbq

15.50 €

Φιλέτο λαβράκι  Seabass fillet
Πουρές παστινάκι, χόρτα τσιγαριαστά, λάδι μαϊντανού
Parsnip purée, fried greens, parsley oil

14.40 €

Φιλέτο κοτόπουλο  Chicken fillet
Πουρές γλυκοπατάς, bbq μουστάρδας
Potato purée, mustard bbq sauce

9.80 €

Μπιφτέκια γαλοπούλας  Turkie patties
Ρύζι, ανάμικτη σαλάτα, bbq μουστάρδας
Rice, mesclun salad, mustard bbq sauce

10.40 €

Fish ‘n Chips
Λαβράκι σε τραγανή κρούστα, πατάτες country, μαγιονέζα-εστραγκόν
Crispy crusted seabass, country style potatoes, mayo-estragon sauce

12.60 €

Μπιφτέκια βούβαλου Κερκίνης  Kerkini buffalo patties
Πιτάκι καλαμποκιού, σάλτσα ψητής τομάτας, γιαούρτι με δυόσμο, πατάτες country
Corn pita bread, grilled tomato sauce, yoghurt with spearmint, country style potatoes

13.50 €

Garnishes
Sticks πατάτας  Potato sticks 2.90 €

Sticks γλυκοπατάτας  Sweet potato sticks 2.90 €

Πατάτες country  Country style potatoes 2.90 €

Πουρές γλυκοπατάτας  Sweet potato purée 2.90 €

Ψητά λαχανικά  Grilled vegetables 2.90 €

Josper Ψήσιμο σε ξυλοκάρβουνο/Charcoal grill
Rib eye (Ουρουγουάης) 300gr  Rib eye (Uruguay) 300gr 28.00 €

Tomahawk χοιρινό 500gr  Pork Tomahawk 500gr 19.00 €

Flap steak 300gr 24.00 €

Flat iron steak (USA) 300gr 16.00 €
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Burgers
Marley’s burger
Black angus μοσχάρι, προβολόνε, έμενταλ, καπνιστό μπέικον, τομάτα, relish αγγουριού,  
λόλα πράσινη, σως hannibal
Black angus beef, provolone, emmental, smoked bacon, tomato, cucumber relish, green lola lettuce, 
hannibal sauce

10.90 €

Mushroom burger
Black angus μοσχάρι, κατσικίσιο τυρί, καραμελωμένο κρεμμύδι, μανιτάρι portobello,  
μαγιονέζα-εστραγκόν
Black angus beef, goat cheese, caramelized onion, portobello mushroom, mayo-estragon sauce

11.90 €

Chicken burger
Κοτόπουλο μπούτι σε κρούστα μπαχαρικών, έμενταλ, iceberg, τομάτα, προσούτο, ranch sauce 
Spice crusted chicken thigh, emmental, iceberg lettuce, tomato, prosciutto, ranch sauce

9.50 €

Vegan burger   
Φαλάφελ, πιπεριά Φλωρίνης, σπανάκι baby, κρεμμύδι, aioli 
Falafel, Florina pepper, baby spinach, onion, aioli

9.90 €

American burger
Black angus μοσχάρι, τσένταρ, κρεμμύδι, τομάτα, λόλα πράσινη, κέτσαπ, μουστάρδα
Black angus beef, cheddar, onion, tomato, green lola lettuce, ketchup, mustard

9.60 €

Mini Marley’s
4 mini Marley’s

13.90 €

Mini Mushroom
4 mini Mushroom

14.90 €

Hot dogs
Umami dog
Λουκάνικο βοδινό καπνιστό, μανιτάρια δάσους, λιωμένο κατσικίσιο τυρί, σως βαλσάμικο-μαγιονέζα
Smoked beef sausage, forest mushrooms, melted goat cheese, balsamic-mayonaise sauce

8.90 €

Chili con carne dog
Λουκάνικο βοδινό καπνιστό, chili con carne, τσένταρ, τομάτα καρέ, κρεμμύδι, γιαούρτι, sticks πατάτας
Smoked beef sausage, chili con carne, cheddar, tomato cubes, onion, yoghurt, potato sticks

8.60 €

Marley’s sliders
Λουκάνικα βοδινά καπνιστά, truffle ketchup, μουστάρδα, relish αγγουριού, κρεμμύδι τηγανητό
Smoked beef sausages, truffle ketchup, mustard, cucumber relish, fried onion  

6.90 €

Sides
Gnocchi ‘n cheese
Νιόκι, γραβιέρα, τσένταρ, μπέικον
Gnocchi, gruyère cheese, cheddar, bacon

6.90 €

Πατάτες bravas  Bravas potatos
Πατάτες baby, λουκάνικο chorizo, σάλτσα 
ψητής τομάτας, aioli ψητού σκόρδου
Baby potatoes, chorizo sausage, roasted 
tomato sauce, roasted garlic aioli

4.70 €

 
Κολοκύθι τηγανητό  Fried zucchini
Με ranch sauce
With ranch sauce

4.20 €

Ψητά λαχανικά με ταλαγάνι    
Grilled vegetables with talagani cheese
Μελιτζάνα, πιπεριά κέρατο, πιπεριά 
Φλωρίνης, μανιτάρι πλευρώτους, κολοκύθι
Aubergine, green pepper, Florina pepper, 
pleurotus mushroom, zucchini 

5.50 €



The drinks combo
Ψητό κατσικίσιο τυρί 100γρ  Grilled goat cheese 100gr 
Με μέλι τρούφας
With truffle-honey 

10.90 €

Πλατώ τυριών  Cheese platter 11.00 €

Πλατώ αλλαντικών  Deli meat platter 12.00 €

Πλατώ mix  Mixed platter 11.50 €

Βραχάκια παρμεζάνας  Parmesan bites
Με μέλι τρούφας
With truffle-honey

6.90 €

Nachos
Με πικάντικη τομάτα, μοτσαρέλα, χοιρινό carnitas 
With spicy tomato, mozzarella, carnitas pork

6.90 €

Desserts
Προφιτερόλ  Profiterole 
Κρέμα από φυστίκι Αιγίνης, σάλτσα σοκολάτας
Pistachio cream, chocolate sauce

7.50 €

Καλτσόνε  Calzone
Σοκολάτα, μασκαρπόνε, toffee caramel, παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης
Chocolate, mascarpone, toffee caramel, Madagascan vanilla ice cream

7.90 €

Σουφλέ σοκολάτας  Chocolate souffle
Toffee caramel, παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης
Toffee caramel, Madagascan vanilla ice cream

7.00 €

Πορτοκαλόπιτα  Orange pie
Κρεμέ μαστίχας, μους σοκολάτα γάλακτος, honeycomb
Mastich crème, chocolate mousse, honeycomb

5.80 €

Banoffee
Μους dulcey, σάλτσα αλμυρής καραμέλας, καραμελωμένη μπανάνα
Dulcey mousse, salted caramel sauce, caramelized banana

8.60 €

Cheesecake
Με γλυκό βύσσινο ή φράουλα
With sour cherry or strawberry jam

6.50 €
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Οι τιμές είναι σε ευρώ. Επιμέλεια menu-Σεφ: Ανδρέας Κόρμπας 

Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται είναι extra παρθένο. 

* Κατεψυγμένο προϊόν. 

Εάν υπάρχει αλλεργία παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας. 

Όλες οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. – Δημοτικός Φόρος). 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη – Τιμολόγιο). 

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καραδέμητρος

Prices are in Euros. Chef: Andreas Korbas

The olive oil used is extra virgin. 

* Frozen product. 

If you have an allergy please advise your waiter. 

All prices are final and include all legal charges (VAT – Municipal Tax). 

The customer has no obligation to pay unless he receives a legal document (Invoice – Receipt). 

The restaurant reserves the right to change prices without notice.

The restaurant is required to have printed complaint forms. 

General Manager: Dimitris Karademitros




