
Consumer Advisory: Consumption of undercooked meat, poultry, eggs, or seafood may increase the risk of food-borne 
illnesses.  Alert your server if you have special dietary requirements.

COFFEE  TIME

Ελληνικός 3.50 €
Greek Coffee

Ελληνικός Διπλός 4.00 €
Greek Coffee double

Καφές Φίλτρου 3.50 €
Filter Coffee

Nescafe ζεστό / Nescafe Φραπέ 3.50 €
Nescafe hot / Nescafe Frappe

Latte 5.00 €
Espresso with steamed milk

Εσπρεσο 3.50 €
Espresso

Εσπρέσο Διπλός 4.50 €
Espresso double

Εσπρέσο Φρέντο 4.00 €
Espresso Freddo

Καπουτσίνο 4.50 €
Cappuccino

Καπουτσίνο Φρέντο 4.50 €
Cappuccino Freddo

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΪΝΗ / CAFFEINE FREE COFFEE AVAILABLE

TEA O'CLOCK

Τέσσερα κόκκινα φρούτα 4,00 €
Four red fruits

Λιποδιαλυτικό 4,00 €
Diet tea

Καραμέλα 4,00 €
Caramel

Μυρωμένος Θάμνος 4,00 €
Fragrant shrubs

FOR THE LOVE OF CHOCOLATE

Σοκολάτα γάλακτος 4,00 €
Milk chocolate

Φουντούκι 4,00 €
Hazelnut

Αμύγδαλο 4,00 €
Almond

Λευκή Σοκολάτα 4,00 €
White Chocolate

Σοκολάτα βιενουά 4,50 €
Chocolate Viennois

Lobb� Caf�-Ba� 

Drink
Menu

Τσαϊ ζεστό σε 5 γεύσεις / Hot tea in five flavours

Ανθη Γιασεμιού 4,00 €
Jasmine

Λεμόνι 4,00 €
Lemon

Τσάι του βουνού 4,00 €
Local tea from Pelion

Ζεστή Σοκολάτα σε 5 γεύσεις  
Hot chocolate in five flavours



Consumer Advisory: Consumption of undercooked meat, poultry, eggs, or seafood may increase the risk of food-borne 
illnesses.  Alert your server if you have special dietary requirements.

REFRESHMENTS

DESSERTS

Γλυκό ημέρας 5.00 €
Dessert of the day

Σουφλέ Σοκολάτας 7,00 €
Chocolate pudding

Γιαούρτι με μέλι 5,00 €
Yogurt with honey

Παγωτό (2 μπάλες) 5.00 €
Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα 
Icecream (2 scoops) 
Vanilia, Chocolate, Strawberry

SNACK BITES

Τοπική Λεμονάδα ΕΨΑ 4,00 €
Local Lemonade Epsa
by bottle 232ml

Τοπική Πορτοκαλάδα ΕΨΑ 4,00 €
Local Orangeade Epsa
by bottle 232ml

Coca Cola 4,00 €
by bottle 250ml

Coca Cola light 4,00 €
by bottle 232ml

Sprite 4,00 €
by bottle 250ml

Soda water 4,00 €
by bottle 232ml

Χυμοί Φρούτων 4.00 €
(πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο) 
Fruit Juice  
(orange, apple, peach)
by bottle 200ml

Φρέσκοι Χυμοί φρούτων 5.00 €
Freshly juices
by glass

Κρύο τσάι ARIZONA 4.00 €
Iced tea ARIZONA
by bottle 330ml

Τοπική Βυσσινάδα ΕΨΑ 3.50 €
Local Cherry Epsa
by bottle 232ml

Φυσικό Νερό εμφιαλωμένο 2.00 €
MIneral Still water
by bottle 1lt

Νερό εμφ. Ανθρακούχο 3.00 €
MIneral sparkiling Water

Ceasar's Salad 10 €
με κοτόπουλο, κρουτόν,
παρμεζάνα και ντρέσινγκ σίζαρς 
with chicken, crouton, parmesan and
Ceasar’s dressing

Χωριάτικη Πίτα 6 €
Handmade traditional pie

Say Cheeseeee 15 €
Ποικιλία τυριών για 2 άτομα 
Cheese variety for two persons

Τοστ 4.00 €
με ζαμπόν ή γαλοπούλα και τυρί
(σερβίρεται με πατατάκια) 
Toasted sandwich with ham or turkey & cheese
(served with chips)

Club Sandwich 11 €
με κοτόπουλο, μπέικον, τομάτα,
μαγιονέζα, μαρούλι, τυρί και πατάτες
τηγανητές  
with chicken, bacon, tomato, lettuce, mayo,
cheese and fried potatoes

Burger 12 €
με 100% μοσχάρι, τομάτα, μαρούλι, τυρί,
μπέικον, μαγιονέζα, bbq sauce και πατάτες
τηγανητές  
with 100% beef, tomato, lettuce, cheese and
potatoes

Pizza 12 €
(30εκ) ζαμπον,μπεικον,μοτσαρελα 
(30cm) ham,bacon,mozzarella



Consumer Advisory: Consumption of undercooked meat, poultry, eggs, or seafood may increase the risk of food-borne 
illnesses.  Alert your server if you have special dietary requirements.

SPIRITS

MALTS SELECTION
LAGAVULIN 16yrs 15.00 €
Με χρώμα βαθύ κεχριμπαρένιο, αναδύει αρώματα τύρφης,
καπνού, ιωδίου και φυκιών. Η γεύση του έχει δυναμικές
νότες τύρφης, αποξηραμένων φρούτων και στο πίσω μέρος
μια έκρηξη πιπεράτου καπνού, που οδηγεί σε μια μακρά
επίγευση.
by glass 30ml

CRAGGANMORE 12yrs 12.00 €
'Εχει γλυκές, λουλουδάτες νότες με ίχνη καπνού από ξύλο,
παραποτάμιων βοτάνων, βανίλιας και δημητριακών.
by glass 30ml

TALISKER 10yrs 12,00 €
Με αστραφτερό χρυσό χρώμα, αφήνει
αρώματα θάλασσας, καπνού και θαλασσινών.
Η γεύση του, που είναι σύνθετη και θυμίζει
θάλασσα, καπνό, πιπέρι, και αποξηραμένα
φρούτα, χαιδεύουν τον ουρανίσκο σε κάθε
γουλιά, αφήνοντας μία μακρά και ζεστή
επίγευση. Είναι το αγαπημένο malt των
εκλεπτυσμένων ουρανίσκων. 
by glass 30ml

GLENKINCHIE 12yrs 12.00 €
Εχει πολύ αρωματική μύτη, με αίσθηση
λουλουδιών, γλυκιά και κρεμώδη, στον
ουρανίσκο.
by glass 30ml

OBAN 14yrs 15,00 €
Έχει βαθύ χρυσό χρώμα και γλυκό άρωμα
φρούτων, καπνού και αλμύρας. Έχει γεύση
από φθινοπωρινά φρούτα, ξερά σύκα και
στο τέλος μια καπνιστή ξηρότητα και
μακρά και γλυκιά επίγευση.
by glass 30ml

DALWHINNIE 15yrs 12.00 €
Εκλεπτυσμένο, βελούδινο, με μέτριο σώμα,
ελαφρύ και φρουτώδες στον ουρανίσκο, με
νότες ερείκης και βανίλιας και καπνιστή,
τυρφώδη επίγευση.
by glass 30ml

GLENMORAINGIE 10yrs 12,00 €
Ντελικάτα αρώματα άνθεων, βανίλιας και
μελιούκυριαρχούν στην βασική έκδοση.
by glass 30ml

PREMIUM SPIRITS

REGULAR WHISKIES 8 €
Cutty Shark, Famous Grouse, Haig, J.W
Red label, Dewars, Jameson, Grants
by glass 30ml

APERITIF 6 €
Campari, Martini, Sambuca, Aperol,
Grappa
by glass 30ml

DIGESTIVES 6 €
Fernet Branca, Jagermeister, Mastiha,
Limoncello
by glass 30ml

Tsipouro 6 €
Τοπικό τσίπουρο με ή χωρίς
γλυκάνισο 
Local aperitif tsipouro
by bottle 100ml

Ouzo 8 €
by bottle 200ml

LIQUEUR 7 €
Grand Marnier, Baileys,
Cointreau, Amaretto di
saronno, Southern comfort,
Malibu, Drambuie, Tia
Maria, Kahlua
by glass 30ml

BRANDIES 7 €
Metaxa 5*, Metaxa 7*,
Metaxa Reserve
by glass 30ml

COGNAC 12 €
Courvoisier V.S.O.P. Remy
Martin V.S.O.P. Hennesy fine,
Calvados
by glass 30ml

VODKA 8 €
Absolut, Serkova, Stolichnaya
by glass 30ml

GIN 8 €
Gordons, Beefeater, Bombay
by glass 30ml

RUM 8 €
Bacardi, Havana
by glass 30ml

TEQUILA 8 €
Jose cuervo
by glass 30ml

BELVEDERE VODKA 12,00 €
Έχει πλούσια ένταση αλκοόλ με διακριτά
αρώματα βανίλιας, ελαφριά γεύση σίκαλης και
μια απαλή κρεμώδη αίσθηση στον ουρανίσκο και
αφήνει μια απαλή βελούδινη επίγευση.
by glass 30ml

GREY GOOSE VODKA 12,00 €
Η βότκα Grey Goose παράγεται από τα καλύτερα
Γαλλικά σιτάρια με νερό φιλτραρισμένο μέσα
από ασβεστόλιθους σαμπάνιας. Η απόσταξη
γίνεται με βάση το παραδοσιακό τρόπο
απόσταξης της περιοχής Cogniac.
by glass 30ml

HENDRICKS GIN 12,00 €
Η ασυνήθιστη διαδικασία απόσταξης, σε
συνδυασμό με ένα παράδοξα εύγευστο σύνολο
από εκχυλίσματα - μεταξύ των οποίων και
εκχυλίσματα από τριαντάφυλλο και αγγούρι -
γεννά ένα μοναδικό στο είδος του τζιν.
by glass 30ml

CHIVAS 10,00 €
Με χρώμα φωτεινό, ζεστό
κεχριμπαρί και μείγμα αρωμάτων
από άγρια βότανα και φρούτα,
είναι δημοφιλές για την κρεμώδη
γεύση του, πλούσια σε νότες
βανίλιας, φουντουκιού, ώριμων
μήλων και μελιού.
by glass 30ml

CARDHU 12.00 €
απαλό, αρωματικό ουίσκι με
μεταξένια γεύση λουλουδιών,
φρούτων και καπνιστής τύρφης
και με λεπτή, μακριά επίγευση
by glass 30ml

DIMPLE 10,00 €
Εχει μια ισορροπημένη γεύση από
μάνγκο, μόκα και ξηρούς καρπούς
καθώς και άρωμα από τα δρύινα
βαρέλια στα οποία ωριμάζει
by glass 30ml

J.W BLACK LEBEL 10,00 €
Αποτελείται από νότες βαθύχρωμων φρούτων και
γεύσεις γλυκιάς βανίλιας και κορυφώνεται με το
χαρακτηριστικό καπνιστό τελείωμα.

by glass 30ml

J.W BLUE LABEL 30,00 €
Φουντούκια, μέλι, sherry και πορτοκάλια γαργαλούν
πρώτα τον ουρανίσκο, προτού αποκαλύψουν
κρυμμένα μυστικά όπως το ginger, τα κουμκουάτ, το
σανταλόξυλο και τη μαύρη σοκολάτα. Αναδύεται μια
πλούσια γλυκύτητα μελιού, που συνοδεύεται από
μια νότα πιπεριού και αποξηραμένων φρούτων.

by glass 30ml

J.W. GREEN LEBEL 15,00 €
Με την πλούσια χρυσαφένια, κεχριμπαρένια
εμφάνιση, επιστρατεύει πολλά και σύνθετα φυσικά
αρώματα. Ξεκινάει από τις παραθαλάσσιες περιοχές
και προχωράει στην ενδοχώρα πάνω από το
βρεγμένο γρασίδι και μέχρι τα καταπράσινα δάση.
Στη συνέχεια, έρχονται οι εξωτικές νότες φλούδας
πορτοκαλιού, ροδάκινων κομπόστα, μαγειρεμένων
μαύρων φρούτων και βύσσινων.

by glass 30ml

LOCAL BEERS 5,5 €
Kentavros, Plastiga
by bottle 330ml

LOCAL BEER 6,5 €
Local Streets
by bottle 500ml


