
 

 

         Mενού 
Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο 

τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, 

ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: 

με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.  

“Οδυσσέας Ελύτης” Νόμπελ λογοτεχνίας 1979 

 



 

 

"αν κατεβήκαμε στη θάλασσα και στο 
πλεούμενό μας, σύραμε πρώτα το 

πλεούμενο στο θείο το κύμα μέσα και 

στήσαμε κατάρτι κι άρμενα στο μελανό 
καράβι· τα πρόβατα μετά φορτώσαμε και 

μπήκαμε κι ατοί μας βαριά θλιμμένοι, και 
τα μάτια μας πλημμύριζαν στο κλάμα. 

Ξοπίσω από το γαλαζόπλωρο καράβι πρίμο 
αγέρι, σταλμένο από την ωριοπλέξουδη, την 

ανθρωπολαλούσα θεά, την άγρια Κίρκη, 
σύντροφος καλός μας προβοδούσε. 

 

Κι ως τ' άρμενα του πλοίου συντάξαμε, 
καθόμασταν, τι εκείνοκαλά το κυβερνούσαν 
ο άνεμος κι ο τιμονιέρης μόνο, κι ολημερίς 

πελαγοδρόμιζε με τα πανιά γεμάτα." 
 

Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία λ 

μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή 
 

άρμενο < αρχαίαελληνική  ἄρμενον 

καθαρεύουσα άρμενον) 

(ναυτικός όρος): το πανί, το       

ιστίο ενός ιστιοφόρου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%84%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BD
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BF
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85


 

 
 
 

Καλώς ήρθες επισκέπτη……. 
 

Ψωμί 
 

πιττάκια ή ψωμι– ντιπ ντομάτας 3 
σπανακοπρασοτυρόπιτα χειροποίητη 5 

 
 

Κρύα Ορεκτικά 
 

τζατζίκι  7 
μελτζανοσαλάτα  8 

τυροκαυτερή  8 
ταραμοσαλάτα  7 

σκορδαλιά 7 
αστακοσαλάτα 15 

  
γαύρος φιλέτο  10 

σκουμπρί καπνιστό  13 
χταπόδι ξιδάτο 15 
χέλι καπνιστό 20 

αντζούγια Καλλονής 13 
 
 

 



 

 

 
 

Ορεκτικά 
 

μύδια αχνιστά 13 
μύδια τηγανιτά 17 
μύδια σαγανάκι 17 
χταπόδι σχάρας 17 
χταπόδι στιφάδο 17 

γαρίδα σαγανάκι (2 είδη)  19 
καλαμάρι τηγανητό  12 

κοχύλι  13 
χτένι σκορδοβούτυρο 16 

σεβίτσε 18 
παστουρμαδοπιτάκια 12 

φέτα ψητή  8 
γραβιέρα Νάξου σαγανάκι 9  

χαλούμι σχάρας 9 
Υλωρίνης γεμιστές  9 
φάβα αντορίνης  9 

φάβα με χταπόδι στιφάδο 15 
λαχανικά σχάρας  11 

φρέσκες πατάτες τηγανητές  5 
μελιτζάνα σαγανάκι 10  

κολοκυθάκια τηγανιτά 8   
σουτζουκάκια σχάρας   10 

λουκάνικο σχάρας  10 

  



 

 
 

αλάτες 
 

χωριάτικη  9 
σαλάτα κρητική   11 

σαλάτα με λαχανικά και χιόνι φέτας 12 
σαλάτα με φασολάκια, ντοματίνια, κουκουνάρι  14 

σαλάτα ρόκα, ντοματινια, φλωρίνης & τυρόμπαλα 12 
σαλάτα λαχανικών με σύκα, φράουλες & φιστίκι  14 

μακαρονασαλάτα τζατζίκι 13 
σαλάτα σίζαρ με γαρίδες   18 

 
 
 

Ζυμαρικά-Πιλάφι 
 

πιλάφι θαλασσινών  18 
χυλοπίτες με κρεμα και θαλασσινά  19 

μακαρονάδα με μελιτζάνα & πιπεριά 13 
μακαρονάδα θαλασσινών σε σάλτσα ντομάτας  20 

μακαρονάδα με όστακα ή καβούρια 18 
αστακομακαρονάδα για 2 άτομα 100 το κιλό 

 
 
 

 
 



 

 
 

Κυρίως 
 

ψάρι ημέρας …. σχάρας  80 το κιλό 
αστακός σχάρας   100 το κιλό 

όστρακα, καβούρια  με το κομμάτι  
φιλέτο φρέσκου τόνου  σχάρας  27 

γαρίδες  σχάρας  25 
καλαμάρι με τυριά  18 

σαρδέλα σχάρας  13 
ψάρι φιλέτο φρικασέ  22 

γύρος ψαριού 16 
αθερινόπιτα κυκλάδων 15 

γι΄αυτούς που δεν…κοτόπουλο μπούτι φιλέτο 13 
 ή χοιρινό σουβλάκι 13 

 

Γλυκά 
 

κορμός σοκολάτα  7 
χαλβάς με παγωτό κανέλα ή χαλβάς εμπορίου 7 

γιαούρτογλυκό  7 
 
 

Ώσπου τέλος ένιωσα κι ας πα’να μ΄έλεγαν τρελό  
πώς από το να τίποτα γίνεται ο παράδεισος 

 
 

ας ευχαριστούμε πολύ…….. 

 Οι Αρμενιστές   



 

 

Stay Salty 

λίστα ποτών 

      Η ιστορία & ο πολιτισμός ενός τόπου δεν 
διατηρείται μόνο σε μουσεία, εκκλησίες, βιβλιοθήκες 
& γραπτά κειμήλια. Τπάρχουν μέρη & γεύσεις  στην 
μνήμη των ανθρώπων όπου το παρελθόν συναντά το 
παρόν & ελπίζουμε να συνεχιστεί στο μέλλον. Είναι 

εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία….. 

  Άλλωστε οι πιο ευτυχισμένες στιγμές στην ζωή ενός 
ανθρώπου λαμβάνουν χώρα γύρω από. 



 

 

Νερό 

φυσικό μεταλλικό νερό 1lt  3 

ανθρακούχο μεταλλικό νερό 0,75lt  4 

ανθρακούχο μεταλλικό νερό 0,25lt  3 

 

Soft drinks 
 

Coca-Cola, light, zero 330ml  3 
πορτοκαλάδα 330ml  3 
ροζ λεμονάδα 330ml  3 

γκαζόζα 330ml  3 
κρύο τσάι λεμόνι 3 

 
bfresh χειροποίητο αναψυκτικό  

 
λεμονάδα με πιπερόριζα 5 

ρόδι με πράσινο τσάι 5 
 

φυσικός χυμός πορτοκάλι 5 
χυμός μήλο  3 

χυμός ροδάκινο  3 

 

 



 

 

 

Μπύρες 

Volcano 330ml  6 
Nissos pils 330ml  6 

Alfa 330ml  5 
Fix 330ml  5 

Amstel 330ml  5 
Ηeineken 330ml  5 
Alfa draft 300ml  5 
 Alfa draft 0,5lt  6 

Ούζο  

Πλωμαρίου 0,05lt  5 
Μπαμπατζίμ 0,2lt  10 

Βαρβαγιάννη πράσινο 0,2lt  10 
 

Σσίπουρο   

με ή χωρίς γλυκάνισο 0,05lt  5 
 Αποστολάκη με ή χωρίς γλυκάνισο 0,2lt  10 

Σσιλιλή με ή χωρίς γλυκάνισο 0,2lt  10 
 
 

 



 

 

 

 

Κρασί 

κρασί χύμα 
το ποτήρι λευκό, ροζέ, κόκκινο  140ml  5 

καράφα χύμα 0,5lt λευκό, ροζέ, κόκκινο  12 
 

Εμφιαλωμένο κρασί 

 

Λευκό 

Ρετσίνα Santo wines  0,75lt  21 
3α Santo wines  0,75lt  33 

Ασύρτικο Santo wines  0,75lt  38 
Νυχτέρι Santo wines 0,75lt  39 

Αθήρι Santo wines bio 0,75lt  42 
Μαλαγουζιά  Πόρτο Καρράς 0,75lt   38 

Όβηλος Gerovasileiou 0,75lt  50 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

Rose 

Εάν Sigala 0,75lt  37 
Vedema Santo wines 0,75lt  33 

Grace Avantis 0,75lt  45 
 

Red 

Vedema Santo wines 0,75lt  35 
Νάουσα 0,75lt  40 

Αγιορείτικο Γαία 0,75lt  40 
 

Αφρώδης οίνος  

Santo brut  Santo wines 0,75lt  50 
Santo brut Santo wines 0,2lt  20 

Santo rose demi sec Santo wines 0,75lt 50 
 
 
 

 



 

 

Απλά ποτά  8 

Premium ποτά  12 

Cocktails  10 

mojito, cosmopolitan, negroni, margarita, aperol 
spritz, dry martini, old fashioned, bellini, 

Manhattan, blue armeni, daiquiri 

Καφέδες  

Ελληνικός  διπλός 3 
Frapee  4 

Frapee με παγωτό  6 
Espresso  2 

διπλος Espresso  4 
Freddo Espresso  4 

Cappuccino, Fredo Cappuccino  4 
Latte  5 

διπλος Cappuccino  5 
σοκολάτα  5 

τσάι  3 
 
 

ας ευχαριστούμε πολύ…….. 
 

 Οι Αρμενιστές   


