
All taxes included 
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους 

SALADS  

 ΣΑΛΑΤΕΣ € 

Village salad small (7)  Σαλάτα μικρή (7) 

   with tahini dip (11)     με ταχίνι (11)  2,95 
   lettuce, tomato,    μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, φέτα 
  cucumber, feta cheese      

Village salad large (7)  Σαλάτα μεγάλη (7) 4,90 
 with tarama, οlives, tahini (1,4,11) με ταραμά, ελιές, ταχίνι (1,4,11)  

  Lettuce, tomato, cucumber, feta cheese         μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, φέτα 

      

Greek Salad (7)  Ελληνική σαλάτα (7) 6,30 

with tzatziki (7)  με τζατζίκι (7) 

   tomato, cucumber, with feta     ντομάτα, αγγουράκι, φέτα, κρεμμύδια, 
   cheese, onions and olives     και ελιές 

Tuna Fish Salad (4)  Σαλάτα με τόνο (4) 8,00 

Seafood Salad (2,4,12,14)  Σαλάτα με θαλασσινά (2,4,12,14) 

“Monte Carlo”  “Μόντε Κάρλο”  9,80 

Chicken Caesar salad  Σαλάτα Caesar 9,80                                                                

   with grilled chicken and     με κοτόπουλο σχάρας και 
   Caesar sauce (3,7)     Caesar σάλτσα (3,7)           

           

PASTA  

 ΖΥΜΑΡΙΚΑ € 

Ravioli with cheese (1,3,7)  Ραβιόλες με τυρί (1,3,7) 9,50 

   with fresh tomato sauce     με φρέσκα σάλτσα ντομάτας 

Spaghetti Napolitana (1)  Σπαγγέτι Napolitana (1) 9,50 

   with fresh tomato sauce     με φρέσκα σάλτσα ντομάτας  

Spaghetti Bolognese (1)  Σπαγγέτι Πολωνέζ (1)  10,50 

Seafood Pasta (1,2,4,14)   Σπαγγέτι με θαλασσινά (1,2,4,14) 16,30 

   mussel, prawns, tuna,and     μύδια, γαρίδες, τόνο, καβουρόψιχα 
   crab meat in fresh tomato sauce     με φρέσκα σάλτσα ντομάτας 

Chips  Πατάτες τηγανιτές 3,00 

Couscous (1)   Πουργούρι (1) 3,00 

Boiled Endive      Αντίδια  3,00 
 

 

We serve daily home-made fresh pita (1) and bread (1,11) as well as dips and sauces 
for the salads and the main dishes! 

Το ψωμί (1,11) και η πίτα (1)που σερβίρετέ είναι δική μας παραγωγή, κάθε μέρα 
φρέσκο όπως και τα ορεκτικά και οι διαφορετικές σάλτσες για τις σαλάτες και τα 

κυρία φαγητά! 

 

The number next to the food indicates the allergies. Υou will find the allergy table on the last 
page of the menu 

Ο αριθμός δίπλα στο φαγητό υποδεικνύει τις αλλεργίες. θα βρείτε τον πίνακα αλλεργιών στην τελευταία 
σελίδα του μενού 

 


