MENU

ΧΥΜΟΙ

ΚΑΦΕΣ / ΣΟΚΟΛΑΤΑ
COFFEE / CHOCOLATE / MILKSHAKE

JUICES

Espresso
Espresso Macchiato
Espresso Double
Espresso Freddo
Cappuccino Classic
Cappuccino Double
Cappuccino Latte
Cappuccino Freddo
Nescafé
Nescafé Frappé
Filter Coffee
Greek Coffee/Double
Irish Coffee
Freddoccino
Nestlé Chocolate Viennois
Nestlé Hot Chocolate
Milkshake: σοκολάτα, φράουλα,
μπανάνα και βανίλια.

Φυσικός χυμός πορτοκάλι

2.20€
2.40€
3.40€
3.70€
3.70€
4.50€
3.70€
3.90€
2.70€
2.70€
3.00€
2.00/2.50€
4.80€
4.50€
4.50€
3.90€
6.00€

Milkshake: chocolate, strawberry,
banana and vanilla.

Σιρόπι/ Syrup: καραμέλα/ caramel, βανίλια/
vanilla, φουντούκι/ hazelnut,
Φράουλα/ strawberry και καρύδα/ coconut.
Γάλα Αμυγδάλου
Almond milk

0.30€

Μάνγκο, Ανανάς, Φρούτα του
Πάθους.(Mango/pineapple/passion fruit.)
Cocomango
Μάνγκο, Φράουλα, Καρύδα
(Mango/strawberry/coconut)
Γρανίτα : Φράουλα//Φρούτα του
πάθους//Πεπόνι

0.50€

4.50€

5.10€

Fresh squeezed juice made from
seasonal fruit.

Φυσικός χυμός Μπανάνα, μήλο, γάλα
αμυγδάλου, μέλι και κανέλα Banana,
apple, light milk and honey. Φυσικός
χυμός με πορτοκαλί, μήλο,
κανέλα, κάρδαμο και μέλι

5.10€

5.10€

Fresh squeezed juice made from
orange, apple, cinnamon, cardamom
and honey.

Bio organic juice 250 ml(συσκευασμενα)
• 9 φρουτα / 9 fruit.
3.10€
Μήλο/apple,σταφύλι/grapes,ροδάκινο/peach,
πορτοκάλι/orange,ανανά/pineapple,
γκρειπφρουτ/grapefruit,ακτινίδιο/kiwi,
φρουτα παθους/passion fruit και μάνγκο/mango
• 3 φρουτα / 3 fruit.
Καρότο/carrot,μήλο/apple, πορτοκάλι/orange

3.10€

ΓΛΥΚΑ
Κορμός Σοκολάτας/Μωσαικό

Cheesecake μe μπισκότα digestive,
μους από κρέμα τυριού
και σιρόπι φρέσκιας φράουλας .*
Cheesecake with digestive biscuits,
cream cheese mousse and strawberry.

6.00€
6.00€

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια.*

4.50€

3.60€

COLD TEA

Chocolate souffle with vanilla ice cream.

Banoffee, γλυκό με φρέσκια μπανάνα,
μπισκότο, καραμέλα γάλακτος
και τριμμένη σοκολάτα.*
Banoffee sweet with caramel, fresh
bananas, biscuit crumbs and chocolate
flakes.

6.50€

6.50€

Ice cream:

Arizona 473ml
Nestea ροδάκινο ή λεμόνι

Φυσικός χυμός ανάμεικτος
με φρούτα εποχής

Chocolate sweet with butter biscuits

ΚΡΥΟ ΤΣΑΪ
Πράσινο / green. Ginseng. Ρόδι / pomegranate.

Fresh squeezed orange juice

DESERTS

SMOOTHIES
Exotic

3.90€

4,50€

Παγωτό μπάλα / βανίλια
σοκολάτα,μπανάνα,φράουλα.*

3,20€

Scoop of ice cream / vanilla,
chocolate, banana/ strawberry.

2. 50€

ΠΡΩΙΝΟ / ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΣΑΛΑΤΕΣ/ΟΡΕΚΤΙΚΑ
SALADS/STARTERS

BREAKFAST / SANDWICH

Σαλάτα iceberg με στήθος κοτόπουλο, τοματίνια,
καλαμπόκι, κρουτόνς, φλοίδες από παρμεζάνα,
ψιλοκόμμενο μπέικον και σως
από σπιτική σως Ceasar.*
8.30

Αυγά Croque Madame/Monsieur
Ηot grilled turkey and cheese sandwich with a fried
6.00€/5.50€
egg on top.

Ομελέτα Λαχανικών
με καρότο, πιπεριά
μανιτάρια, κολοκύθι.
Συνοδεύεται από σαλάτα ανάμεικτη.

6.00€

Vegetarian omelet with carrot, peppers,
mushrooms, zucchini. Served with mixed salad.

Ομελέτα Ιταλική με προσούτο, τυρί
μοτσαρέλα, μανιτάρια. Συνοδεύεται από
σαλατα αναμεικτη. Italian with prosciutto,

8.50€

mozzarella cheese and
mushrooms. Served with mixed salad.

τυρί/cheese

ντομάτα/tomato

Σαλάτα ανάμεικτη με άγρια ρόκα, cranberry,
καρύδια, παντζάρι, κατσικίσιο τυρί και
ντρεσινγκ
8.30€
Mixed salad with rocket leaves, chopped walnuts, beet-root,
cranberries topped with goat cheese and olive oil
Dressing

PASTA SALAD, πέννες με στήθος κοτόπουλο, τοματίνια,
καλαμπόκι, κρουτόνς, flakes παρμεζάνας, ψιλοκόμμενο
μπέικον και ελαφριά σως mayo/mustard-lemon.
8.80€

Eξτρα υλικά για ομελέτες:
0.60

Iceberg lettuce salad with grilled chicken, cherry tomatoes,
corn and croutons, topped with parmesan cheese, diced
bacon and dressing of homemade Caesar sauce

γαλοπούλα/turkey

0.70€

PASTA SALAD, πέννες με ψητά λαχανικά,σπανάκι baby
και σως γιαούρτι αρωματισμένη με πέστο
7.00€

0.50€ γαλοπούλα/turkey

0.70€

Ποικιλία finger food με mozzarella sticks

Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι,
φρέσκα φρούτα εποχής και μέλι.*

6.00€

Fruit salad with yogurt fresh seasonal fruit and honey.

Μπαγκέτα λευκή ή ολικής με γαλοπούλα,
τυρί,μαγιονέζα,ντομάτα και σαλάτα

5.50€

White or whole baguette with turkey, cheese,
mayonnaise, tomato and salad

Μπαγκέτα λευκή ή ολικής με προσούτο,
φρέσκια μοτσαρέλα,πέστο,φύλλα ρόκας
και ντομάτα.

Turkey and cheese grilled toast.

16.00

Finger food platter with mozzarella sticks, onion rings,
spring rolls, breadcrumb coated chicken and potato chips.

Bruschetta προσούτο με μαρμελάδα
σύκο και κατσικίσιο τυρί Γαλλίας

7.00€

Bruschetta prosciutto with fig jam and goat
cheese (4 pcs.).

5.50€

Bruschetta πέστο φρέσκια
μοτσαρέλα σπανάκι, ντομάτα, ,
λάδι βασιλικού (4τεμ.).

6.00€

Bruschetta spinach pesto, tomato, fresh mozzarella
and basil oil (4 pcs.).

White or whole baguette with prosciutto,
fresh mozzarella, pesto, rocket leaves and tomato.

Τοστ με ψητή γαλοπούλα και τυρί.*

onion rings, spring rolls,
φιλετάκια κοτόπουλο και πατάτες τηγανητές

3.50€

Chicky’s Tortilla με παναρισμένο
κοτόπουλο,παρμεζάνα,ντομάτα,μαγιονέζα
Tortilla/πίτα με στήθος κοτόπουλο, μπέικον, 5,50€
κρέμα τυριού, ντομάτα, σαλάτα και
5.50€
γλυκόξινη σάλτσα. *

Pita wrap smeared with cream cheese and filled with
grilled chicken, bacon, tomato and cheese.
Served with sweet and sour dip.

Classic Club sandwich (τυρί, ψητή γαλοπούλα ή
κοτόπουλο, μπέικον, μαρούλι, τομάτα, σως
μαγιονέζα). Συνοδεύεται με πατάτες Tηγανητες
Classic club sandwich with smoked turkey or
chicken, cheese, bacon, lettuce, tomato and mayo Served
with French fries ketchup and mayo sauce
8.50€

Chicken stripes/Κοτόπουλο φιλετάκια
Mozzarella sticks with sauce (8 τμχ).
Onion rings with sauce (8 τμχ).

6.00€
5.00€
5.00€

ΜΠΥΡΕΣ / ΠΟΤΑ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΝΕΡΟ

BEERS / DRINKS

BEVERAGES / WATER

Νερό Ζαγόρι 1L
Coca-Cola / Zero 250ml
Πορτοκαλάδα με ή χωρίς ανθρακικό / Λεμονίτα
232m
Orange juice sparkling or not. St.
Pellegrino 250ml.
.

Σουρωτη ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό.
Sparkling mineral water.

Giagia mas παραδοσιακό αναψυκτικό
(σερβιρεται με σόδα ή νερό)

Traditional refreshment(served with soda water or
mineral water)

PIMENTO drink Gingerbre (GINGER).
Δροσιστικό μη αλκοολούχο αναψυκτικό με
φυσικά αρώματα Ginger,
Tonic και καυτερής πιπεριάς.

2.00€
3.30€
3.60€
3.80€
3.60€

3.50€

4.00€

Άλφα, Fisher, Heineken. Lager 330ml
ΝΗΣΟΣ, φρέσκια, απαστερίωτη
μπύρα απ’ την Τήνο. Pilsner 330ml. Vol 5%
Fix. Dark 330ml.
Erdinger. Weiss 330ml.
Mc Farland Red Ale 330ml.
Sol 330ml.
Amstel Radler 330ml.

5.00€
5.50€
6.00€
6.00€
6.00€
6.00€
5.00€

ΠΟΤΑ / DRINKS
Simple.
Special.
Cocktails (..............................

6.50€
8. 50€
11.00€

Refreshing, fizzy nonalcoholic drink made with
ginger, tonic and chilli flavor.

ΕΡΥΘΡΑ / RED
Παράγκα κυρ-Γ

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

Merlot / Syrah.

ΛΕΥΚΑ/WHITE
Βιβλία Χώρα - Ασύρτικο,

6.00€

Αγαπημένο λευκό κρασί με εξωτικά χαρακτηριστικά
και έντονα βοτανικά αρώματα.
Domain of Bihlia Chora, area of Kavala

Carouso.

29.00
€

Το χρώματου είναι έντονο κόκκινο ενώ το μπουκέτο
του είναι πολύπλοκο και θυμίζει βατόμουρο με νότες
μαύρου πιπεριού. Estate of kir-Yiannis, area of
Naousa

Βιβλία Χώρα,Cabernet Sauvignon/Merlot

4,50€

Ιταλικό κρασί από την περιοχή της
Trebaselgue. talian wine from the area of
Trebaselgue.

5.50€ 24.00€

Ενα κομψο έρυθρό που ωριμάζει περιπου 12
μήνες με όμορφα αρώματα και πλούσιες τανίνες

29.00€

22.00
€

ΡΟΖΕ / ROSE
Βιβλία Χώρα - Syrah.
Προκύπτει από την ποικιλία Syrah γι’ αυτό και
χαρακτηρίζεται και από πικάντικα αρώματα.
Ταιριάζει με όλους τους γευστικούς
συνδυασμούς.Domain of Biblia Chora, area of
6.00€ 22.00€
Mt. Pangeon

Carouso.

4.50€

Ιταλικό κρασί από την περιοχή της Trebaselgue.
talian wine from the area of Trebaselgue.

22.00€

ΟΙΝΟΙ ΓΛΥΚΕΙΣ / SWEET WINES
Sangria
Moscato d’Asti

5.00€
9.00€

35.0

KIDS MENU

ΚΥΡΙΩΣ
MAIN

Pancakes με σοκολάτα (φουντούκι),
διάφορα φρούτα εποχής καρύδια και μέλι.

Mini cheeseburger με βιολογικό μοσχαρίσιο
κιμά. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές,
σαλάτα, σως μαγιονέζας και κέτσαπ.
Μini bio beef cheeseburger topped with cheddar 8.80€
cheese and served with French fries, salad,
ketchup and mayo sauces.
Εξτρα υλικα για cheeseburger: μπεικον
μανιτάρια
0.70€
Extra ingredients for cheeseburger: bacon
mushrooms

Στήθος κοτόπουλο σχάρας. Συνοδεύεται
από σαλάτα και ανάμικτο ρύζι, με σως
γλυκιάς μεσογειακή.
Grilled chicken breast. Served with salad, rice
and Mediterranean sauce.

Carbonara αυθεντική ιταλική
Carbonara the Italian way. Buffalo
Burger με βουβαλισιο
κιμά,τυρί,καραμελωμένο
κρεμμύδι,μαγιονέζα.Σερβίρεται
με πατάτες τηγανητές

7.30€
11.00

9.80€

Turkey burger served on pita bread with rice or
French fries.

6.90€

Pizza topped with tomato sauce
and mozzarella cheese (margherita).

Pizza topped with prosciutto,
rocket salad, fresh mozzarella and tomato sauce.

Πίτσα με mozzarella,bacon και σαλτσα
ντοματας

Pizza with mozzarella, bacon and tomato sauce
.

Πίτσα μαργαρίτα σε ρολάκια.
Pizza rolls.

Mini cheeseburger με μοσχαρίσιο bio κιμά ή
λεπτό φιλέτο κοτόπουλο. Σερβίρεται με
τηγανητές πατάτες, σαλάτα και ketchup.
Mini cheeseburger with bio minced beef,
or thin chicken fillet. Served with French fries,
salad and ketchup sauce.

Baked home-made bio chicken nuggets with
French fries. Served with cherry tomatoes,
and small triangles of pita bread.

Pasta with Βio meat balls (spaghetti, farfalle,
penne rigate) Served with homemade tomato sauce.

PIZZA

Πίτσα ιταλική προσούτο με σάλτσα
ντομάτας, μοτσαρέλα και baby ρόκα).

3.50€

Turkey and cheese grilled toast.

6.90€
5.50€
6.30€

6.30€

6.30€

Ζυμαρικά με κεφτεδάκια από βιολογικό
κιμά (επιλογή: σπαγγέτι, πένες).

ΠΙΤΣΕΣ
Πίτσα μαργαρίτα
(σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα).

Τοστ με ψητή γαλοπούλα και τυρί .

Σπιτικές bio κοτομπουκιές, ψημένες στο
φούρνο με τραγανές τηγανητές πατάτες,
τοματίνια και τριγωνάκια αραβικής πίττας.

Buffalo burger served with cheese,honey glazed
onion,mayo served with French fries

Μπιφτέκια γαλοπούλας πανω σε
πιτούλες.Σερβίρονται με άγριο ρύζι ή
πατάτες τηγανητές

Pancakes with chocolate hazelnut spread,
fresh seasonal fruit, chopped walnuts and
honey.

Chicky’s Tortilla με παναρισμένο
κοτόπουλο,παρμεζάνα,ντομάτα,μαγιονέζα

8.80€

5.90€

8.30€

7.90€

Σουβλάκια Mini κοτόπουλο μέσα σε πίτα (δύο 6.10€
τεμάχια)
Συνοδεύται με ντομάτα,sauce και πατάτες
τηγανητές.
Chicken mini skewers wrapped in pita with tomato
and
French fries.

TO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
THE ESTABLISHMENT MUST BE EQUIPPED WITH PRINTED FORMS PLACED IN A SPECIAL LOCATION FOR
THE REPORT OF ANY COMPLAINTS CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF
THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED
(RECEIPT/INVOICE)

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Σουμπλης
Χρηστος
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και δημοτικός φόρος 0.5%

www.oliverfamilyhouse.gr

