


Καφές/Coffee

Σοκολάτα/Chocolate

Αναψυκτικά-Χυμοί/Smoothies-Soft Drinks

Ζεστή ή κρύα σοκολάτα / Hot or cold chocolate   3.80
Σοκολάτα με σαντιγύ / Chocolat Viennois   4.30

Λευκή σοκολάτα με ρούμι / White chocolate with rum   4.80
*extra γεύση/extra flavor 0.50   *παγωτό/ice cream 1.00   *αλκοόλ/alcohol 1.00

Φυσικός χυμός πορτοκάλι / Fresh orange juice   3.80
Φυσικός χυμός ανάμεικτος / Fresh mixed fruits juice   4.50

Smoothie   4.00
(ροδάκινο, φράουλα, εξωτικά φρούτα, μάνγκο, καλοκαιρινά φρούτα /

peach,strawberry, exotic fruits, mango, summer fruits)

Χυμοί / Juices   3.00
(πορτοκάλι, λεμόνι, ανανάς, βύσσινο, μπανάνα, ροδάκινο, μήλο, κράνμπερι, v8, motion)

(orange, lemon, pineapple, sour cherry, banana, peach, apple, cranberry, v8, motion)

Αναψυκτικά / Refreshments   3.00
(πορτοκαλάδα μπλε/κόκκινη, λεμονίτα, sprite, σόδα, τόνικ, Coca Cola - light - zero, Σουρωτή, Ιόλη)

(orangeade sparkling/flat, lemonade, sprite, soda, tonic, Coca Cola - light - zero, sparkling water Souroti, Ioli)

Μαστιχόνερο 300ml / Mastiqua water 300ml   3.00
Νερό εμφιαλωμένο 500ml, 1lt / Bottle water 500ml, 1lt 0.5,   2.00

 Παγωμένο τσάι (πράσινο, λεμόνι,ροδάκινο) / Ice tea (green, lemon, peach)   3.00
Gingerale   3.00
Redbull   5.00

Milkshakes   5.50
Σοκολάτα, Φράουλα, Φυστίκι, Μπισκότο, Μπανάνα, Φερέρο Ροσέ, Καϊμάκι, Καραμέλα, Βανίλια Μαδαγασκάρης. 

Chocolate, Strawberry, Pistachio, Cream & Cookies,Banana, Ferrero Rocher ,Kaimaki, Caramel, Madagascar Vanilla.

Espresso/Espresso Double
Cappuccino/Cappuccino Double

Μονοπικοιλιακοί/Single Origin Espresso
A. Kenya AA
B. Costa Rica Tarrazu

Espresso   2.00
Espresso Double   3.00
Espresso Freddo   3.40

Double Espresso Freddo   4.00
Cappuccino   3.40

Cappuccino Double   4.00
Cappuccino Freddo   3.80

Double Cappuccino Freddo   4.50
Latte   3.80

Latte Freddo   3.80
Mochaccino hot or cold   4.50

Irish coffee   5.50
Καφές φίλτρου / Filter coffee   3.50

Στιγμιαίος Καφές / instant coffee hot or cold (frappe)   3.00
Ελληνικός / Greek Coffee   2.50

Ελληνικός διπλός / Greek Double Coffee   3.00



 Ο κόσμος του Τσαγιού / Tea
English Breakfast   3.50

Βιολογικό μαύρο τσάι με δυνατή γεύση και έντονο πικάντικο άρωμα.
Organic black tea with strong flavour and intense spicy aroma.

Japan Sencha   3.50
Βιολογικό τσάι με λαμπερό κίτρινο χρώμα, λεπτή γλυκύτητα και άρωμα που θυμίζει φρέσκο γρασίδι.

Bright yellow organic tea, slight sweetness and aroma reminding fresh grass.

Apple Ginger   3.50
Μείγμα βοτάνων με γεύση μήλο και ginger, με κομμάτια μήλου, ζαχαρωμένα κομμάτια papaya, ginger,

κομμάτια από χαρούπι, πέταλα τριαντάφυλλου και φύλλα μούρων.
Mixture of herb-flavored apple and ginger, pieces of apple, candied papaya, ginger, carob, rose petals 

and berries leaves.

Fruit Melange “Christ”   3.50
Γευστικό φρουτώδες μείγμα με κανέλα και γαρύφαλλο, ιβίσκος, πέταλα τριαντάφυλλου, κομμάτια μήλου, σταφύλι, ώριμα

μούρα, αμύγδαλα, κανέλα, κομμάτια από ζαχαρωμένο ανανά,μάνγκο και papaya, γαρύφαλλο, φλούδες κίτρου και βατόμουρα.
Delicious fruit blend of cinnamon and clove, hibiscus, rose petals, apple pieces, grapes, ripe berries,

almonds, cinnamon, candied pineapple, mango and papaya, cloves, citrus peels, black berries.

Camillo   3.50
Μέιγμα βοτάνων από χαμομήλι και πορτοκάλι. Φλοιός από μίσχο τριαντάφυλλων, φλούδες από κίτρο, άνθη χαμομηλιού,

χλόη λεμονιών, άνθη πορτοκαλιού, ιβίσκος και μέντα Nana.
Herbs blend of chamomile and orange. Bark of rose stems, citron peels, chamomile flowers,lemongrass,

orange flowers, hibiscus and Nana mint.

Cream Caramel   3.50
Το φημισμένο Rooitea της Ν.Αφρικής χωρίς καφεΐνη με rooitea, κομμάτια καραμέλας και άνθη safflower.

The famous decaffeinated South African Rooitea with rooitea, caramel pieces and safflower.

4 Fruits Rouges   3.50
Μαύρο Τσάι με αρώματα κερασιού, φράουλας, βατόμουρου, άλλων μούρων και κομμάτια αποξηραμένων φρούτων.

Black Tea with a flavor of cherry , strawberry, raspberry, redcurrant and dried fruit pieces.

L’ Oriental   3.50
Λευκό και πράσινο τσάι με πλούσια φρουτώδη γεύση, συνδυασμένο με νιφάδες μάνγκο και ανανά, φέτες πορτοκάλι,

άνθη καλέντουλας και αποξηραμένες φράουλες σε φέτες.
white and green tea, full and rich in a fruity flavour, in combination with a twist of mango and pineapple,

sliced orange, calendula flowers and dried strawberries.

Earl Grey Blue Flowers   3.50
Το κλασσικό βρετανικό τσάι earl grey συνδυασμένο με άνθη cornflower, πλούσια γεύση και μαγευτικό

άρωμα από περγαμόντο και τα ανθη κυανού.
The classic british tea earl grey, in combination with a twist of cornflower,

rich taste and the magical aroma of bergamot and cyan flowers

Rooibos Citrus   3.50
Κόκκινο τσάι rooibos (βότανο χωρίς καφεΐνη), συνδυασμένο με λεμονόχορτο και φυσικό άρωμα λεμονιού.

Red tea rooibos (caffeine free herb), in combination with a twist of lemongrass and natural lemon aroma.

Green Tea with Mint  3.50
Πράσινο τσάι με λεπτοκομμένα αμερικάνικα φύλλα μέντας.

Green tea with thinly american mint leaves.

White Tea  3.50
Λευκό τσάι pai mu tan, συνδυασμένο με άνθη γιασεμιού, άνθη πορτοκαλιού, μέντα και ροζ τριαντάφυλλο.

White tea pai mu tan, in combination with a twist of jasmine flowers, orange flowers, mint and pink rose.

*χρόνος βύθισης τσαγιού / immersion time 3’ - 5’



Arizona Tea

Πρωινό/Breakfast

Τοστ/Toast

Πλήρες Πρωινό / English Breakfast   8.00
Δύο αυγά μάτια, σερβιρισμένα σε φρεσκοψημένο ψωμί ολικής αλέσεως, τραγανό μπέικον, μανιτάρια σωτέ και γκούντα σε φέτες.

Σερβίρεται με καφέ ή φρέσκο χυμό.
Two fried eggs served on a fresh grilled whole grain bread, crispy bacon, sauteed mushrooms and sliced 

gouda cheese. Served with coffee or fresh juice.

Scrambled Eggs   5.50
Σερβίρονται σε φρυγανισμένο ψωμί ολικής αλέσεως και συνοδεύονται με σωτέ σπανάκι και ντοματίνια.

Served on grilled whole grain bread, sauteed spinach and cherry tomatoes.

Ομελέτα Rooster / Rooster Omelette   7.00
Ζαμπόν, τυρί, κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια, ντομάτα και πιπεριά.
Ham, cheese, chicken, fresh mushrooms, tomato and pepper.

Ομελέτα Primavera / Primavera Omelette   6.00
Κρεμμύδι, κολοκυθάκι, πιπεριά Φλωρίνης και φέτα.

Onion, zucchini, Greek Florina pepper and feta cheese.

*Οι ομελέτες φτιάχνονται με τρία αυγά / Omelettes are cooked with three eggs.

Λευκό τσάι με μύρτιλο / Blueberry white tea   4.00

Πράσινο τσάι με ρόδι / Pomegranate green tea with naturals flavors   4.00

Πράσινο τσάι με μέλι και τζίνσενγκκ  / Green tea with honey and ginseng   4.00

Πράσινο τσάι με τζίνσενγκκ χωρίς θερμίδες / Diet green tea with ginseng   4.00

*Όλα τα τοστ συνοδεύονται με τσιπς / All toasts served with chips.

French Toast με τυρί και ζαμπόν / French Toast with cheese and ham   4.00

Τοστ με ζαμπόν και τυρί / Toast with ham and cheese   3.00

Τοστ με γαλοπούλα και τυρί / Toast with turkey and cheese   3.00

Τοστ με διπλό τυρί / Toast with two slices of cheese   3.00



Μπαγκέτες / Baguettes

Club Sandwiches

Μπαγκέτα με καπνιστό σολωμό, γαλλική σαλάτα, παπαρδέλες από αγγούρι,
άνιθο και horseradish.

Whole grain baguette with smoked salmon, french salad,
papardelle of cucumber, dill and horseradish.

6.00

Club Sandwich με κοτόπουλο, τυρί, γαλλική σαλάτα, ντομάτα, μπέικον.
Συνοδεύεται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες, κέτσαπ και μαγιονέζα.

Club sandwich with chicken, cheese, french salad, tomato, bacon.
Served with fresh french fries, ketchup and mayonnaise.

7.00

Club Sandwich με τόνο, γαλλική σαλάτα, ντομάτα, αγγούρι και μαγιονέζα.
Συνοδεύεται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες και ντιπ γιαουρτιού με άνιθο.

Club Sandwich with tuna, french salad, tomato, cucumber, and mayonnaise.
Served with fresh french fries and yogurt dill dip.

7.00

Αλμυρή βάφλα με τυρί, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια και ζαμπόν.
Συνοδεύεται με πράσινη σαλάτα.

Salty waffle with cheese, bacon, fresh mushrooms and ham.
Served with garden salad.

5.50

Mπαγκέτα με ανθότυρο Κρήτης, ντομάτα, αγγούρι, πάστα μαύρης ελιάς,
πράσινη πιπεριά, γαλλική σαλάτα, ελαιόλαδο και ρίγανη.

Whole grain baguette with Cretan anthotyros, tomato, cucumber,
black olive paste, green pepper, french salad, virgin olive oil and oregano.

5.50

Τραγανή μπαγκέτα γαλλική σαλάτα, Philadelphia, κοτόπουλο, γκούντα και ντομάτα.
Crispy baguette with french salad, philadelphia,

chicken, gouda cheese and tomato.
5.50

Μπαγκέτα με προσούτο Parma’s, μοτσαρέλα νερού, άγρια ρόκα,
ημίλιαστη ντομάτα και πέστο βασιλικού.

Baguette with prosciutto Parma’s, water mozzarella, wild rocket,
semi sun dried tomato and basil pesto.

5.50

Μπαγκέτα με ψητά λαχανικά, καπνιστή γαλοπούλα και κατίκι Δομοκού.
Whole grain baguette with grilled vegetables, smoked turkey

and Katiki cheese from Domokos.
5.50



Σαλάτες / Salads

Ζυμαρικά - Ριζότο / Pasta - Risotto

Ελληνική σαλάτα / Greek Salad   7.00
Κριθαρένια παξιμάδια, ντομάτα, αγγούρι, ελιές, κάπαρη, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ανθότυρο, ρίγανη και ελαιόλαδο.

Barley Greek rusks, tomato, cucumber, olives, capers, green pepper, onion, anthotyros, oregano and virgin olive oil.

Σαλάτα Rooster / Rooster Salad   8.00
Iceberg, ραντίτσιο, γαλλική σαλάτα, αβοκάντο, ψητό κοτόπουλο, νιφάδες παρμεζάνας, κρουτόν και γαλλικό dressing.
Iceberg, radish, french salad, avocado, grilled chicken, flakes of parmesan, crouton and french dressing.

Λαχανικά σχάρας / Grilled Vegetables   7.50
Πιπεριές, κολοκύθια, μανιτάρια, μελιτζάνες και ντομάτα σχάρας. Σερβίρονται με κατσικίσιο τυρί και γλάσο από μαύρο βαλσάμικο.

Grilled peppers, zucchinis, mushrooms, eggplants and tomato. Served with goat cheese and black balsamic sauce.

Σαλάτα σολωμού / Salmon Salad   8.00
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με καπνιστό σολωμό, αγγούρι και σως γιαουρτιού με άνιθο.

Mixed garden salad with smoked salmon, cucumber and yogurt dill dip.

Μεξικάνικη σαλάτα / Mexican Salad   8.00
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ψιλοκομμένη ντομάτα, αγγούρι, κοτόπουλο, αυγό βραστό, κόκκινα φασόλια, καλαμπόκι,

τριμμένο γκούντα και σως cocktail. Σερβίτεραι μέσα σε τραγανή τορτίγια.
Mixed graden salad with chopped tomato, cucumber, chicken boiled egg, red beans, corn, grated gouda cheese

and cocktail sauce. Served in a crispy tortilla.

Σαλάτα Πορτοκάλι / Orange Salad   7.50
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με φιλέτο πορτοκαλιού, κοτόπουλο σχάρας, νιφάδες παρμεζάνας, μαύρο σουσάμι και βινεγκρέτ μελιού.
Mixed garden salad, with orange fillet, grilled chicken, flakes of parmesan, black sesame and honey vinaigrette.

Σαλάτα Φράουλα / Strawberry Salad   7.50
Ρόκα, τυρί γκοργκοντζόλα, ψημένο προσούτο, καραμελωμένο καρύδι, φράουλα και βινεγκρέτ φράουλας.

Rocket salad, gorgonzola cheese, baked prosciutto, caramelized walnut, strawberry and strawberry vinaigrette.

Νιόκι πατάτας με τυρί γκοργκοντζόλα, φρέσκο σπανάκι, μπέικον και κρέμα γάλακτος.
Potato’s gnocchi with gorgonzola cheese, fresh spinach, bacon and whipped cream.

9.00
Πέννες με καπνιστό σολωμό και κρέμα γάλακτος, σβησμένο σε βότκα.
Penne with pan seared salmon with vodka and whipped cream.

9.00

Πέννες με κοτόπουλο και σως θυμάρι.
Penne with chicken and thyme sauce.

8.50
Ριζότο Milanese με φιλέτο κοτόπουλο, ρόκα, παρμεζάνα και κρόκο Κοζάνης.
Risotto Milanese with chicken fillet, rocket, parmesan and saffron.

9.00



Πίτσα / Pizza

Κυρίως Πιάτα / Main Dishes

Chicken Burger   8.50
Μπιφτέκι απο κιμά κοτόπουλο και μυρωδικά, ψημένο στη σχάρα, γαλλική σαλάτα, σερβιρισμένο σε ψωμί.

Συνοδεύεται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες κέτσαπ και μουστάρδα.
Grilled chicken burger with herbs, french salad, served on bread. Served with fresh french fries ketchup and mustard.

Special Pizza   7.00
Πίτσα με ελαφριά σάλτσα ντομάτας, γκούντα, μπέικον, πράσινη πιπερία και φρέσκα μανιτάρια.

Pizza with light tomato sauce, gouda cheese, bacon, green pepper and fresh mushrooms.

Veggie Pizza   7.00
Πίτσα με ελαφριά σάλτσα ντομάτας ,γκούντα, ανθότυρο, κρεμμύδι, ελιά και φρέσκια ντομάτα.

Pizza with light tomato sause, gouda cheese,  anthotyros, onion, olives and fresh tomato.

Calzone   9.50
Σκεπαστή πίτσα με σάλτσα ντομάτας, κοτόπουλο, ζαμπόν, γκούντα, μπείκον,  πράσινη πιπεριά και φρέσκα μανιτάρια.
Covered pizza with tomato sauce, chicken, ham, gouda cheese, bacon, green pepper and fresh mushrooms.

Τορτίγια Σχάρας   7.50
Τορτίγια γεμισμένη με μείγμα κίτρινων τυριών και κοτόπουλο, ψημένη στη σχάρα.

Συνοδεύεται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες και μαγιονέζα.
Grilled tortilla filled with mixed cheese and chicken. 

Served with fresh french fries and mayonnaise.

Cheeseburger   8.50
Μπιφτέκι απο μοσχαρίσιο κιμά, γαλλική σαλάτα, τσένταρ, μπέικον, σερβιρισμένο σε ψωμί.

Συνοδεύεται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες κέτσαπ και μουστάρδα.
Grilled beef burger with french salad, onion, cheddar cheese, bacon, served on bread.

Served with fresh french fries ketchup and mustard.

Φιλέτο κοτόπουλο / Grilled fillet chicken   9.00
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με λαχανικά σχάρας.

Grilled fillet chicken with grilled vegetables.

Χοιρινό με σάλτσα μήλου / Pork with apple sauce   9.50
Ψαρονέφρι σωτέ σβήσμένο με κρασί και χυμό μήλου. Συνοδεύεται με πουρέ.
Tenderloin tarragon with wine and apple juice. Served with puree.

Χοιρινό με σάλτσα μουστάρδας / Pork with mustard sauce   9.50
Ψαρονέφρι σωτέ με πιπεριές ζουλιέν, σβησμένα με μπύρα και σως μουστάρδας.

Tenderloin with julienne peppers, tarragon with beer and mustard sauce.

Κοτόπουλο Rooster / Rooster Chicken   8.50
Λωρίδες κοτόπουλου παναρισμένες σε μείγμα από φρυγανιά, βρώμη και δημητριακά ολικής αλέσεως με σως από μέλι και μουστάρδα.

Breaded chicken stripes in toast, oats and whole grain cereals with honey n’ mustard sauce.



Βάφλες - Επιδόρπια / Waffles - Deserts

Φρουτοσαλάτες - Παγωτά / Fruit Salads - Ice Cream

Κλασσικό Τιραμισού / Classic Tiramisu   5.50
Με κρέμα φιλαδέλφια, σαβαγιάρ και εσπρέσσο / With philadelphia cheese, savoiardi and espresso.

Cheesecake   6.00
Με μαρμελάδα φράουλα/αγριοκέρασο και κρέμα φιλαδέλφια.

With strawberry/blueberry marmelade and philadelphia cream.

Μηλόπιτα / Apple Crambled   5.50
Τραγανή μηλόπιτα με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης / Crispy apple pie with Madagascar vanilla ice cream.

Σουφλέ σοκολάτας / Chocolate Souffle   5.50
Ζεστό, ζουμερό, σερβίρεται με παγωτό / Melting, hot, served with ice cream.

Μιλφέιγ Φράουλας / Strawberry Mille Feuille   6.00
Σφολιάτα με κρέμα ζαχαροπλαστικής, με μους μασκαρπόνε και φρέσκες φράουλες.

Crispy meringue with mascarpone mousse and fresh strawberries.

Kinder Cake   4.50
Ζουμερό, σοκολατένιο κέικ με επικάλυψη Kinder. Melting chocolate cake topped with Kinder.

Ferrero Cake   4.50
Σοκολατένιο κέικ με επικάλυψη Φερέρο Ροσέ / Chocolate cake topped with Ferrero Rocher.

1 μπάλα παγωτό / 1 ball of ice cream   2.00
Σοκολάτα, φράουλα, φυστίκι, μπισκότο, μπανάνα, φερέρο ροσέ, καϊμάκι, καραμέλα, βανίλια Μαδαγασκάρης

Chocolate, strawberry, pistachio, cream & cookies, banana, ferrero rocher, kaimaki, caramel, Madagascar vanilla

Μπανόφι / Banoffee pie   5.50

Φρεσκοψημένη βάφλα με επικάλυψη σοκολάτας.
Fresh baked waffle with chocolate.

4.50
Φρεσκοψημένη βάφλα με επικάλυψη σοκολάτας και παγωτό της επιλογής σας.

Fresh baked waffle with chocolate and ice cream of your choice.
5.50

Φρεσκοψημένη βάφλα με φρέσκα φρούτα και παγωτό της επιλογής σας.
Fresh baked waffle with fresh fruits and ice cream of your choice.

6.00
Φρεσκοψημένη βάφλα με γιαούρτι, μέλι και καρύδια.
Fresh baked waffle with yogurt, honey and nuts.

6.00

Φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής / Fruit salad with seasonal fruits   4.50

Φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής, γιαούρτι & μέλι / Fruit salad with seasonal fruits, yogurt & honey   5.00



Fingerfood

Μπύρες / Beers

Παραδοσιακά Προϊόντα / Homemade Drinks

Πλατό τυριών 2 ατ. / 4 ατ. / Platter cheese 2prs. / 4 prs.   6.00 / 11.00
Ένταμ, τσένταρ, blue cheese, γραβιέρα και κριτσίνια.

Edam, cheddar, blue cheese graviera and breadsticks.

Πλατό τυριών-αλλαντικών 2 ατ./4 ατ. / Platter cheese-charcuterie 2prs./4 prs.   6.00/11.00
Ένταμ, τσένταρ, blue cheese, γραβιέρα, προσούτο, μπέϊκον, ζαμπόν, καπνιστή γαλοπούλα, λουκάνικαα και κριτσίνια.

Edam, cheddar, blue cheese graviera, prosciutto, bacon, ham, smoked turkey and breadsticks.

Πλατό αλλαντικών 2 ατ. / 4 ατ. / Platter charcuterie 2prs. / 4 prs.   6.00 / 11.00
Προσούτο, μπέϊκον, ζαμπόν, καπνιστή γαλοπούλα, λουκάνικα και κριτσίνια.

Prosciutto, bacon, ham, smoked turkey, and breadsticks.

Ποικιλία fingerfood 20 τμχ. / Fingerfood variety 20 pcs.   14.00
Πικάντικες φτερούγες κοτόπουλου, μοτσαρέλα στικς, τυροκροκετα γεμιστή με πικάντικη πιπεριά , ανοιξιάτικα ρολά

με λαχανικά, πικάντικα μπουτάκια κοτόπουλου, γαρίδα τυλιγμένη με μακαρόνι πατάτας, τριγωνοπιτάκια γεμιστά
με κοτόπουλο και μπαχαρικά και όλα αυτά συνοδεύονται με γλυκόξινη σάλτσα.

Spicy chicken wings, mozzarella sticks, tyrokroketa stuffed with pepper sauce, spring rolls with vegetables,
spicy chicken drumstick, shrimp wrapped with potato  spaghetti,triangle-pies stuffed with chicken and spices

and all this accompanied with sweet and sour sauce.

Mythos 330 ml.   4.00

Mythos Radler 330 ml.   4.000

Guiness 330 ml.   5.00

Corona Extra 335 ml.   5.00

Kaiser Draught 330 ml. / 500 ml.   3.00 / 5.00

Carlsberg Draught 330 ml. / 500 ml.   3.00 / 5.00

Grimbergen Weiss or Red 330 ml. (μοναστηριακή / monastic)   4.00

Beer alcohol free 330 ml.   4.00

Special Rooster Wine   6.00
Ελληνικό οινόμελο κρύο ή ζεστό / Greek honey wine cold or hot.

Καθαρά ελληνική συνταγή με μεσογειακά βότανα και μυρωδικά / Greek recipe with mediterranean herbs and spices

Ούζο / Ouzo   4.00

Τσίπουρο / Tsipouro   4.00

Ρακί - Τσικουδιά / Raki - Tsikoudia   4.00

Ρακόμελο / Rakomelo   5.00

Μαστίχα / Mastiha   5.00

Metaxa 3*/ 5*/ 7*     5.00 / 6.00 / 7.00

Απαγορεύεται η κατανάλωση

αλκοόλ κάτω των 18 ετών.

Alcohol consumption is

prohibided under the age of 18



Λευκά Κρασιά / White Wines

Ερυθρά Κρασιά / Red Wines

Ροζέ Κρασιά / Rose Wines

Ημίγλυκοι Οίνοι / Semiwseet Wines

Κτήμα Γεροβασιλείου / Domaine Gerovasiliou   30.00
Συνδυασμός δύο ελληνικών ποικιλιών, του Ασύρτικου και της Μαλαγουζιάς.

A pioneering of the two indigenous grape varieties, Asyrtiko and Malagouzia.

Κτήμα Βιβλία Χώρα / Domaine Vivlia Chora   30.00
Τοπικός οίνος Παγγαιου, Saunignon Blanc και 40% Ασύρτικο.
Local wine of Paggaio, Sauvignon Blanc and 40% Asyrtiko.

Κτήμα Γεροβασιλείου / Domaine Gerovasiliou   30.00
Συνδυασμός τριών ελληνικών ποικιλιών, του Λημνιού, του Συράχ και του Μερλό.

In pioneering of the three indigenous grape varieties, limnio, syrah and merlot

Αγιωργίτικο Παπαϊωάννου / Agiorgitiko Papaioannou   30.00
Τοπικός οίνος Παγγαιου, Saunignon Blanc και 40% Ασύρτικο.
Local wine of Paggaio, Sauvignon Blanc and 40% Asyrtiko.

Μοσχοφίλερο Μαντινεία / Moschofilero Mantineia
Ποτήρι / Glass   4.00
Φιάλη / Bottle   18.00

Αγιωργίτικο Νεμέας / Agiorgitiko from Nemea region.
Ποτήρι / Glass   4.00
Φιάλη / Bottle   18.00

Μελισσόμαντρα Calliga / Melissomantra Calliga.
Ποτήρι / Glass   4.00
Φιάλη / Bottle   18.00

Λευκά Κρασιά / White Wines

Κόκκινα Κρασιά / Red Wines

Dogkas Αφροδίτης Μοσχάτο / Dogkas Aphrodite’s Moschato
Ποτήρι / Glass   5.00
Ποτήρι / Φιάλη   25.00

Dogkas Σαγήνη / Dogkas Sayene
Ποτήρι / Glass   5.00
Ποτήρι / Φιάλη   25.00

Απαγορεύεται η κατανάλωση

αλκοόλ κάτω των 18 ετών.

Alcohol consumption is

prohibided under the age of 18



Ποτά / Drinks

Αφρώδεις Οίνοι - Σαμπάνιες / Sparkling Wines - Champagnes

Asti Martini
Ποτήρι / Glass   6.00 Φιάλη / Bottle   30.00

Prosecco Bosio
Ποτήρι / Glass   6.00 Φιάλη / Bottle   30.00

Moscato d’Asti Bosio
Ποτήρι / Glass   6.00 Φιάλη / Bottle   30.00

Somersby Apple   3.50
Ανθρακούχος οίνος με γεύση μήλο / Sparkling wine with apple flavor 330 ml.

Somersby Βlackberry   3.50
Ανθρακούχος οίνος με γεύση αγριοκέρασο / Sparkling wine with blueberry flavor 330 ml.

Moet & Chandon Brut Imperial
Φιάλη / Bottle 250 ml.   25.00 Φιάλη / Bottle 750 ml.   100.00

Σανγκρία / Sangria   5.00

Απλά ποτά / Simple drinks   6.00

Special ποτά / Special drinks   8.00

Premium ποτά / Premium drinks   10.00

Super Premium ποτά / Super Premium drinks   12.00

Σφηνάκι / Shot   3.00

Special σφηνάκι / Special shot   4.00

Shaker μικρό / Small shaker   15.00

Shaker μεγάλο / Large Shaker   25.00

Φιάλη ποτού απλή / Bottle of simple drink   60.00

Φιάλη ποτού special / Bottle of special drink 80.00

Φιάλη ποτού premium / Bottle of premium drink   100.00
Απαγορεύεται η κατανάλωση

αλκοόλ κάτω των 18 ετών.

Alcohol consumption is

prohibided under the age of 18



Cocktails - All time Classics

Daquiri Twists: (Strawberry / Mango / Passion Fruit) 8.00 / 10.00
Bacardi Carta Blanca / Bacardi Heritage, Lime Juice

Bacardi Original Daquiri   8.00 / 10.00 
Bacardi Carta Blanca / Bacardi Heritage, Lime Juice

Bacardi Original Mojito: (Strawberry / Mango / Passion Fruit)   8.00
Bacardi Carta Blanca, Lime Wedges, Sugar, Mint Leaves, Soda water

Caipirinha: (Strawberry / Mango / Passion Fruit)   8.00
Cachaca Pitu, Lime Wedges, Brown Sugar

Caipiroska: (Strawberry / Mango / Passion Fruit)   8.00
Eristoff Vodka, Lime Wedges, Brown Sugar

Caipirissima: (Strawberry / Mango / Passion Fruit)   8.00
Bacardi Carta Blanca, Lime Wedges, Brown Sugar

Bombay Collins   8.00
Bombay Sapphire Gin, Lemon Juice, Sugar, Soda Water

Negroni 8.00
Bombay Sapphire Gin, Martini Rosso, Campari

www.eneap.com.gr Απολάυστε Υπεύθυνα.

Απαγορεύεται η κατανάλωση

αλκοόλ κάτω των 18 ετών.

Alcohol consumption is

prohibided under the age of 18

Bacardi Cuba Libre   8.00
Bacardi Carta Oro, Lime Wedges, Coca Cola

Pina Colada   8.00
Bacardi Carta Blanca, Malibu, Batida de coco , Pineapple juice,  Lime Juice

Mai Tai   10.00
Bacardi Carta Blanca, Bacardi Carta Negra, Cointreau, Orgeat Syrup, Pineapple Juice, Lime Juice

Long Island Ice Tea   10.00
Bacardi Carta Blanca, Bombay Sapphire Gin, Eristoff Vodka, Cazadores Blanco Tequila,

Cointreau, Lime Juice, Coca Cola

Zombie   10.00
Bacardi Carta Blanca, Bacardi Carta Negra, Cointreau, Peach Schnapps,

Orange Juice, Pineapple Juice, Grenadine 

Margarita: (Strawberry / Mango / Passion Fruit)   8.00
Cazadores Blanco Tequila, Cointreau, Lime Juice 



Dry Martini / Dirty Martini   8.00
Bombay Sapphire Gin, Noilly Prat, Olives / Olive Juice Drops 

B52   8.00
Baileys, Kalhua, Grand Marnier drops  

Tequila Sunrise   8.00
Cazadores Reposado Tequila, Orange Juice, Grenadine

Manhattan   8.00
Martini Rosso, Bourbon, Angostura Bitters, Maraschino Cherry

Aperol Spritz   8.00
Martini Prosecco, Aperol, Soda Water

Martini Bianco Royale   8.00
Martini Bianco, Martini Prosecco, Lime Wedges, Mint Leaves

Martini Rosato Royale   8.00
Martini Rosato, Martini Prosecco, Orange zest

Bellini   7.00
Martini Prosecco, Peach Juice

Flertini   7.00
Martini Prosecco, Pineapple Juice

Pink Elephant   7.00
Martini Prosecco, Strawberry Juice

Pimm’s    7.00
Pimm’s, Sprite, Mint Leaves, Cucumber Slices

Απαγορεύεται η κατανάλωση

αλκοόλ κάτω των 18 ετών.

Alcohol consumption is

prohibided under the age of 18

Cosmopolitan   8.00
Eristoff Vodka, Cointreau, Cranberry Juice, Lime Juice

Apple Martini   8.00
Eristoff Vodka, Apple Sourz, Simple Syrup, Lime Juice

Bloody Mary   8.00
Eristoff Vodka, Tomato Juice, Lemon Juice, Worcestershire Sauce, Tabasco, Salt, Pepper

Porn Star Martini   8.00
Vanilla Vodka, Passoa, Passion Fruit Puree 

Black Russian / White Russian   8.00
Eristoff Vodka, Kahlua / Baileys



Virgin Daquiri (Strawberry / Mango / Passioon Fruit / Blackberry)   5.00
Cointreau, Lemon juice, Sugar syrup

Virgin Mojito (Strawberry / Mango / Passioon Fruit / Blackberry)   5.00
Lime wedge, Sugar syrup, Mint leaves, Soda water

Virgin Mary   5.00
Lemon juice, Worcestershire sauce, tabasco, tomato juice, Salt, Pepper

Rooster Tales

Non Alcoholic

Απαγορεύεται η κατανάλωση

αλκοόλ κάτω των 18 ετών.

Alcohol consumption is

prohibided under the age of 18

Old Cuban   10.00
Bacardi 8 Anos, Martini Prosecco, Lime Juice, Sugar Syrup, Angostura Bitters

Dusty and Caramel Martini   8.00 
Bacardi Carta Blanca, Mango Puree, Caramel Syrup, Lime Juice

Black Kate   8.00 
Bacardi Carta Blanca, Lime Wedges, Blueberry Marmalade

Watermelon Breeze   8.00 
Bacardi Carta Blanca, Watermelon Syrup, Lime Juice, Blueberry Marmalade

Vanilla Panakota   8.00 
Eristoff Vodka, Vanilla Syrup, Milk, Lemon Curd

Breakfast Martini   8.00 
Bombay Sapphire Gin, Cointreau, Lime Juice, Fig Marmalade

White London   8.00
Bombay Sapphire Gin, Cointreau, Lime Juice, Sugar, Cucumber

Grey Goose Le Fizz   10.00
Grey Goose Vodka, St. Germain Elderflower Liqueur, Lime Juice, Soda Water

St. Germain Cocktail   8.00 
Martini Prosecco, St. Germain Elderflower Liqueur, Soda Water

Twisted Mojito Martini   8.00
Eristoff Vodka, Vanilla Syrup, Apple Juice, Lime Juice, one leaf of Mint

Rooster Orgasm   8.00
Eristoff Vodka, Mango Puree, Vanilla Syrup, Lime Wedges

Ginger Mango Penetration   8.00
Eristoff VodkaMango Puree, Lime Juice, Ginger

Amargo Rooster   8.00
Cazadores Blanco Tequila, Liqueur Lychee, Aperol, Lime Juice, two grains of Kardamos

Mexican Cure   8.00 
Cazadores Reposado Tequila, Passion Puree, Vanilla Syrup, Lime Juice, Ginger



ΟΥΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚ 1169/2011

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ / 
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ.

IN ACCORDANCE WITH THE LAW EU 1169/2011
CONSUMERS SHOULD BE AWARE OF PRODUCTS & SUBSTANCES THAT CAUSE ALLERGIC REACTIONS / INTOLERANCES.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1. Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, δηλαδή: σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, όλυρα, σιτηρό kamut ή υβριδικές ποικιλίες τους 

και προϊόντα με βάση τα δημητριακά αυτά, εκτός από α) σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένης της 
δεξτρόζης, β) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής 

αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
2. Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή.

3. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά.
4. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια εκτός από α) ζελατίνη ψαριώνπου χρησιμοποιείται ως φορέας σκευασμάτων βιταμινών ή 

καροτενοειδών, β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε μπίρες και οίνους.
5. Αραχίδες (αράπικα φυστίκια) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.

6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια εκτός από α) πλήρως ραφιναρισμένο σογέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια (1), 
β) τοκοφερόλες που έχουν αναμειχθεί με φυσικό τρόπο (Ε306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, 

φυσική D-άλφα ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρμα σόγιας, γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά 
έλαια από σπέρμα σόγιας, δ) φυτοστανολεστέρα που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρμα σόγιας.
7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης), εκτός από:α) τον ορό γάλακτος που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης, β) λακτιόλη.

8. Καρποί με κέλυφος, δηλαδή: αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans 
regla), καρύδια κάσιους (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], καρύδια 

Βραζιλίας (Bertholletia exceisa), φυστίκια (Pistacia vera), καρύδια μακαντάμια ή καρύδια Κουινσλαντ (Macadamia ternifo-
lia) και προίόντα με βάση τα ανωτέρω, εκτός από καρπούς με κέλυφος που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων 

αποσταγμάτων συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
9. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.
10. Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι.

11. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.
12. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένα ως SO2 που 

υπολογίζονται στα προϊόντα που προσφέρονται έτοιμα για κατανάλωση ή που ανασυστήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

13. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο.
14. Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ‘Η ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ.

BELOW ARE GIVEN ALL SUBSTANCES CONTAINED IN THE PRODUCTS
1. Cereals containing gluten, namely: wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut cereal or hybridized strains and 

products based on these cereals, except: a) glucose syrups based on wheat, including dextrose, b) maltodextrins 
based on wheat, c) glucose syrups based on barley, d) cereals used for making alcoholic distillates including ethyl 

alcohol of agricultural origin.
2. Crustaceans and products based on crustaceans.

3. Eggs and products based on eggs.
4. Fish and products based on fish, except: a) fishgelatine used as carrier for vitamin or carotenoid, b) fish 

gelatine or isinglass used as fining agent in beer and wine.
5. Groundnuts (peanuts) and products based on peanuts.

6. Soybeans and products thereof, except: a) fully refined soybean oil and fat from soy (1), b) tocopherols mixed 
naturally (E306), natural D-alpha tocopherol, natural D-alpha tocopherol acetate, natural D-alpha tocopherol 

succinate from soybean, c) phytosterols and phytosterol esters derived from vegetable oils from soybean, d) plant 
stanol ester produced from vegetable oil sterols from soybean sources.

7. Milk and milk-based products (including lactose), except: a) whey used for making alcoholic distillates includ-
ing ethyl alcohol of agricultural origin, b) lactitol.

8. Nuts, namely: almond (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts (Juglans regia), cashew nuts 
(Anacardium occidentale), pecan nuts [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], walnuts Brazil (Bertholletia exceisa), 
pistachio (Pistacia vera), macademia nuts and Quennsland nuts (Macadamia ternifolia) and products of the above, 

except for nuts used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin.
9. Celery and products based on celery.

10. Mustard and products based on mustard.
11. Sesame seeds and products of sesame seeds.

12. Sulphur dioxide and and sulphites at concentrations above 10 mg/kg or 10 mg/litre expressed as SO2 calculated 
on the products ready for consumtion or as reconstituted according to the manufacturer’s instructions.

13. Lupineand products based on lupine.
14. Molluscs and products based on mollusks.

FOR FURTHER INFORMATION ABOUT OUR PRODUCTS, YOU ARE KINDLY REQUESTED TO ASK OUR STAFF AND ESPECIALLY IN CASE OF FOOD 
ALLERGY RO FOOD INTOLERANCE.



Rooster
www.roostercafe.gr

/rooster.ath        @Rooster_ath

Ενημερωτικά για τον καταναλωτή μας, όταν αυξήθηκε ο Φ.Π.Α, εμείς δεν προχωρήσαμε
σε αύξηση των τιμών μας.

Τώρα που ο Φ.Π.Α μειώθηκε, εμείς μειώσαμε τις τιμές σε πολλά από τα προϊόντα μας.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% στα αλκοολούχα ποτά, Φ.Π.Α 13% στον καφέ, φαγητό,
αναψυκτικά κλπ και δημοτικός φόρος 0,5%

Αγορανομικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Καραγιάννης

Οι τηγανιτές πατάτες και τα λαχανικά είναι φρέσκα. Τα κρεατικά, τα fingerfood, η μηλόπιτα,
το σουφλέ Kinder και Ferrero Rocher είναι κατεψυγμένα.

Οι τηγανιτές πατάτες τηγανίζονται σε ηλιέλαιο. Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε αγνό παρθένο ελαιόλαδο.

Το κατάστημα υποχρεούται και διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο,
για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit for setting 
out of any existed complain.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη ή τιμολόγιο).

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received
(receipt or invoice).

Artwork

eva fragkou
eva.fragou@gmail.com


