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ΧΟΥΜΟΥΣ µε sticks ψητών

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ µε

ΠΛΑΤΩ ΤΥΡΙΩΝ µε µανούρι
Γρεβενών, κασέρι Ξάνθης, γραβιέρα
Κρήτης, καπνιστό µε πέστο βασιλικού
και σκόρδο, µαρµελάδα σύκο και
παξιµάδια χαρουπιού

12,00 €

2 ατόµων 10,50 €
4 ατόµων 19,00 €

iceberg, σπανάκι, τοµατίνια, κάσιους,
µάνγκο, τριµµένη παρµεζάνα, ψηµένη
τορτίγια και βινεγκρέτ µουστάρδα
µέλι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ µε τοµάτα, αγγούρι,

ΝΑΤΣΟΣ µε µεξικάνικη σαλάτα,

τσένταρ σως και ντιπ καυτερής
κόκκινης σάλτσας

6,00€
ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ µε

µαγειρεµένα µανιτάρια, κολοκυθάκια,
κρεµµύδι, λάχανο, πράσο και
µυρωδικά σε παραδοσιακό φύλλο
κρούστας

7,50 €
ΤΑΜΠΟΥΛΕ µε φιλετάκια
καπνιστού σολοµού, εσπεριδοειδή
και µυρωδικά
8,00 €
ΜΑΝΟΥΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ µε

τρίχρωµα τοµατίνια, σουσάµι,
κουκουνάρι και βινεγκρέτ λευκού
βαλσάµικου

6,50 €
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

µπούτι µε σάλτσα σόγιας, τζίντζερ,
µοσχολέµονο και σχινόπρασο

7,00 €
ΤΡΥΦΕΡΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ µε σκούρο

2 ατόµων 10,50 €
4 ατόµων 19,00 €

κρεµµύδι, κάπαρη, ελιά, φέτα, ρίγανη
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

12,00 €
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ ΚΙΝΟΑ µε

τρίχρωµες πιπεριές, αβοκάντο,
φρέσκο κρεµµύδι, δυόσµο, µαιντανό,
µαύρες σταφίδες, κουκουνάρι, καρέ
αγγούρι, καρέ τοµάτα, βινεγκρέτ
µοσχολέµονο-τζίντζερ και µους από
γιαούρτι

12,00 €
ΠΑΝΤΖΑΡΙ µε πράσινο µήλο, ψίχα
καρυδιού, φασόλια και µους
γιαουρτιού σε φρέσκια ρόκα

11,00 €

BURGER
CLASSIC BURGER µε µοσχαρίσιο
µπιφτέκι, τσένταρ σως, iceberg,
αγγουράκι τουρσί, µαγιονέζα µε
µοσχολέµονο, κέτσαπ και φρέσκιες
πατάτες τηγανητές

EGG PULLED PORK µε
µαγειρεµένο χοιρινό, λάχανο τουρσί,
τραγανό µπέικον ∆ράµας, καραµελωµένα κρεµµύδια, αυγό µάτι µε τσίλι
σως και φρέσκιες πατάτες τηγανητές

13,00 €

14,00 €

ΣΩΣ ΡΟΚΦΟΡ BURGER µε
µοσχαρίσιο µπιφτέκι, καραµελωµένα
κρεµµύδια, λόλα πράσινη και
φρέσκιες πατάτες τηγανητές

FISH BURGER µε µπιφτέκι από
φιλέτο τόνου, φρέσκο κρεµµυδάκι,
τσίλι, κόλιανδρο, πράσινη λόλα, σως
ταρτάρ και φρέσκιες πατάτες
τηγανητές

14,00 €

λαχανικών και φρυγανισµένα
ψωµάκια

7,00 €

ΠΛΑΤΩ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ µε
παστράµι γαλοπούλας, µπριζολοπανσέτα µε µπαχαρικά Β. Ελλάδος,
σαλάµι Κερκύρας, χοιρινή ωµοπλάτη
µε µαύρο πιπέρι, µαρµελάδα σύκου
και παξιµάδια χαρουπιού

PINSA
ROMANA
ΜΠΕΙΚΟΝ ∆ΡΑΜΑΣ, ρόκα,
τοµατίνια, πέστο βασιλικού, σάλτσα
τοµάτας, γκούντα, ένταµ και
µοτσαρέλα
10,50 €
ΣΑΛΑΜΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, πράσινη πιπεριά,

CHICKEN BURGER µε παναρισµένο φιλέτο κοτόπουλο, τριµµένη
παρµεζάνα, τοµάτα, λόλα πράσινη,
µαγιονέζα µε µοσχολέµονο και
φρέσκιες πατάτες τηγανητές

13,00 €

ΜΙΛΦΕΙΓ µε κρέµα βανίλιας,

10,00 €

7,00 €

φιστίκι και φρέσκιες φράουλες

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ µε τοµατίνια, σάλτσα

10,00 €

ΛΟΥΚΟΥΜΑ∆ΕΣ µε µερέντα
7,00 €
*Μπάλα παγωτό +3,00 €

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ,

10,50 €

CLUB SANDWICH µε ψωµί
τοστ, καπνιστή γαλοπούλα, τυρί,
iceberg, τοµάτα, τραγανό µπέικον
∆ράµας, µαγιονέζα µε µοσχολέµονο
και φρέσκιες πατάτες τηγανητές

ΓΛΥΚΑ

σάλτσα τοµάτας, γκούντα, ένταµ
και µοτσαρέλα

τρίχρωµες πιπεριές, µουστάρδα,
σάλτσα τοµάτας, γκούντα, ένταµ
και µοτσαρέλα

14,00 €

ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ µε

Παγωτά Kayak (4,00 € / µπάλα)

παγωτό βανίλια

• Βανίλια Μαδαγασκάρης

8,00 €

• Βέλγικη σοκολάτα µε choco chips

τοµάτας, γκούντα, ένταµ
και µοτσαρέλα

ΛΟΥΚΟΥΜΑ∆ΕΣ µε µέλι και

10,00 €

7,50 €

• Μαστίχα µε ροζ πιπέρι

κανέλα

βαλσάµικο και µους γιαούρτι

8,50 €
ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΟ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ µε

καυτερή πιπεριά και µους αβοκάντο
µε µοσχολέµονο

8,00 €
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SALADS

VARITIES

CHICKEN FILLET, iceberg,

CHEESE PLATO manouri of
Grevena, kasseri of Xanthi, graviera
of Crete, smoked with basil pesto and
garlic, fig jam and carob rusks

spinach, cherry tomatoes, parmesan
flakes, baked tortilla and honey
mustard vinaigrette

12,00€

for 2 persons 10,50 €
for 4 persons 19,00 €

MIXED QUINOA, tricolor

peppers, avocado, spring onion, mint,
parsley, black currants, pine nuts,
cucumber & tomato dice with
lemon-ginger vinaigrette and yogurt
mousse

12,00€
GREEK with tomato, cucumber,

onion, caper, olive, feta, oregano and
extra virgin olive oil

12,00€
BEETROOT with green apple,
walnut kernel, beans and yogurt
mousse in fresh arugula
11,00€

NACHOS Mexican salad, cheddar
sauce and hot red sauce dip

6,00€
VEGETABLE ROLLS cooked
mushrooms, zucchini, onion,
cabbage, leek and herbs in a
traditional crust sheet

7,50€
TABBOULEH with smoked salmon,

citrus fruits and spices

8,00€

PINSA
ROMANA

EGG PULLED PORK cooked
pork, sauerkraut, crispy Drama
bacon, caramelized onion, egg yolk
with chili sauce and fresh French fries

13,00€

14,00€

ROQUEFORT SAUCE BURGER

FISH BURGER tuna fillet burger,
spring onion, chili, coriander, green
lola, tartar sauce and fresh French
fries

beef burger, caramelized onions,
green lola and fresh French fries

6,50€
CHICKEN SOUVLAKI Chicken

leg with soy sauce, ginger, lime and
chives

7,00€
TENDER BEEF SOUVLAKΙΑ

dark balsamic and yogurt mousse

chicken fillet, grated parmesan,
tomato, green lola, mayonnaise with
lemon and fresh French fries

13,00€

14,00€
CLUB SANDWICH toast bread,
turkey pastrami, cheese, iceberg,
tomato, crispy bacon of Drama,
mayonnaise with lemon and fresh
French fries
10,00 €

Drama, arugula, cherry tomatoes,
basil pesto, tomato sauce, gouda,
edam and mozzarella

DESSERTS

CORFU SPICY SALAMΙ Spicy
salami of Corfu, green pepper,
tomato sauce, gouda, edam and
mozzarella

10,00€
GREVENA MANOURI tricolor
cherry tomatoes, sesame, pine nuts
and white balsamic vinaigrette

CHICKEN BURGER breaded

DRAMA BACON Bacon of

10,50€

for 2 persons 10,50 €
for 4 persons 19,00 €

CLASSIC BURGER beef burger,
cheddar sauce, iceberg, pickled
cucumber, mayonnaise with lemon,
ketchup and fresh French fries

and toasted bread

7,00€

pastrami, steak pancetta with spices of
Northern Greece, salami of Corfu,
pork shoulder with black pepper, fig
jam and carob rusks

BURGER

14,00€

HUMUS roasted vegetable sticks

DELICATESSEN PLATO turkey

CHICKEN FILLET Chicken fillet,

MILLE-FEUILLE with vanilla cream,
peanut and fresh strawberries

7,00€

LOUKOUMADES with merenda
7,00€
* Ice cream ball +3,00 €

tricolor peppers, mustard, tomato
sauce, gouda, edam, mozzarella

CHOCOLATE SOUFFLE with

10,50€

8,00€

vanilla ice cream

Ice cream Kayak (4,00 € / ball)
• Madagascar Vanilla
• Belgian chocolate with choco chips
• Mastic with pink pepper

MARGARITA Cherry tomatoes,

tomato sauce, gouda, edam,
mozzarella

10,00€

LOUKOUMADES with honey and
cinnamon

7,50€

8,50€
CROQUETTES OF COOKED
PORK hot pepper and avocado
mousse with lime

8,00€
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