
  Η καλή μέρα... από τον καφέ φαίνεται! 

  Espresso 2,50 € 

  espresso americano 2,50 € 

  espresso doppio διπλός  3,00 € 

  espresso freddo  3,00 € 

  Cappuccino 3,00 € 

  cappuccino grande  διπλός  3,50 € 

  cappuccino freddo 3,00 € 

  
  

  Άλλοι Καφέδες 

  ελληνικός 2,50 € 

  ελληνικός διπλός 3,00 € 

  φίλτρου 2,50 € 

  στιγμιαίος καφές ζεστός / κρύος 2,50 € 

  
  

  Σοκολάτες 

  σοκολάτα ζεστή / κρύα 3,00 € 

  σοκολάτα viennois (βιενουά) 3,50 € 

  κακάο  3,00 € 

  
  

  ice tea 

  λεμόνι, ροδάκινο, πράσινο τσάι  2,50 € 

  
  

  Βότανα 

  τσάι βουνού, φασκόμηλο, χαμομήλι, πράσινο τσάι 2,50 € 

  
  

  Βιολογικά ροφήματα 

  
κανέλα & γαρύφαλλο, μέλι & πορτοκάλι, μαύρο τσάι με 
ρόδι, χαμομήλι 

2,50 € 

   

  φυσικός χυμός από πορτοκάλι 3,00 € 

  χυμοί fresh pack  2,50 € 

  αναψυκτικά 2,00 € 

  
  

   
 



Βrunch πρωινό                                                                                  
(σερβίρεται έως 13:00)  
  

 VGT παραδοσιακές αυγόφετες  2,50 € 

  

pancakes salty                                                                          
γκούντα, γαλοπούλα, τσένταρ, μπέικον, τριμμένο 
κεφαλοτύρι, μαρούλι και ντομάτα, δροσερή σως 

4,00 € 

GF VGT αυγά μάτια 2,50 € 

  

Παιδικά μενού απενοχοποιημένα 
  τοστάκι  2,00 € 

  

φρέσκιες παναρισμένες κοτομπουκιές                          
από νωπό ελληνικό κοτόπουλο με φρέσκιες 
τηγανιτές πατάτες…με χαρά το τρώνε και οι μεγάλοι 

5,00 € 

  
  

  
Για τη λιγούρα sandwiches & burgers  

  

club sandwich                                                               
φρυγανισμένο ψωμί με βούτυρο, τυρί edam, 
καπνιστή γαλοπούλα, μπέικον, μαρούλι, ντομάτα, 
σως club και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες 

5,00 € 

  

burger "Μανταλάκι"                                                                         
το δικό μας burger με 100% βοδινό μπιφτέκι, 
ζυμωμένο με αγνά μπαχαρικά της ελληνικής 
υπαίθρου, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, σπιτικό 
dressing, μία φέτα ιρλανδέζικο cheddar να λιώνει… 
εννοείται και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες  

6,00 € 

 VG "τάχα" burger (λαχανικών) 5,00 € 

  

burger με ψητά λαχανικά (πιπεριές, μελιτζάνα, 
κολοκυθάκι, μανιτάρια) ντομάτα, μαρούλι, και 
σάλτσα μουστάρδας…σαφώς και φρέσκιες τηγανιτές 
πατάτες   

 

  Πίτες & Φύλλα 

 

VGT περέκ ελληνικό                                                             
παραδοσιακό φύλλο περέκ με ελληνική φέτα, 
ντομάτα, ελιά, πράσινη πιπεριά και κρέμα 
βαλσάμικου 

4,00 € 

  

λαχματζούν                                                                                     
παραδοσιακό φύλλο περέκ με γέμιση πικάντικου 
κιμά  και σπιτική κρέμα σμετάνα  

4,00 € 

   
 



 
Σαλάτες... για δίαιτα και ομορφιά   

GF VG αγγουροντομάτα η γνωστή 3,50 € 

 GF χωριάτικη ή αγγουροντομάτα με φέτα  5,00 € 

  

πράσινο "Μανταλάκι"                                                                      
η δική μας πρασινάδα με τα στολίδια της: μαρούλι, 
ρόκα, τραγανό μπέικον, γραβιέρα, μήλο, σάλτσα 
πορτοκαλιού, σπιτικό κρουτόν από μετσοβίτικο 
ψωμί, καλαμπόκι και κρέμα βαλσάμικου 

6,00 € 

 
VGT μιζμιρέλι                                                                          

ντομάτα, αγγούρι, πίκλες, καλαμπόκι, κάπαρη, ελιά, 
φρέσκο κρεμμύδι, φέτα, κρουτόν  

5,00 € 

 
GF ματσκαντάνα                                                                        

λεπτές φέτες από φρέσκα τραγανά λαχανικά 
περασμένα στο μαντολίνο με μανούρι Βλάστης και 
σάλτσα εσπεριδοειδών με μέλι και σιναπόσπορο 

6,00 € 

GF VGT παντζαροσαλάτα                                                                 
βραστά παντζάρια με πράσινο ξινόμηλο, γιαούρτι 
καρύδια και φρέσκα μυρωδικά 

4,00 € 

GF VG πικάντικη από την Πόλη                                         
λάχανο και καρότο μαριναρισμένα με λευκό ξύδι 
βαλσάμικο 

3,50 € 

 
GF μελιτζάνα αγιορίτικη                                             

φρέσκιες μελιτζάνες ψημένες στη φλόγα με 
σκορδάκι, ελαιόλαδο, φρέσκα μυρωδικά και 
τριμμένη φέτα 

4,00 € 

GF VGT ταμπουλέ                                                                
δροσερή σαλάτα με βάση το πλιγούρι, το μαϊντανό 
και την ντομάτα και άφθονα μυρωδικά  

3,50 € 

  Αλοιφές  

 
GF τζατζίκι χειροποίητο                                                              

με φρεσκοτριμμένο αγγούρι και γιαούρτι Δωδώνης 
3,00 € 

 
GF τυροκαυτερή                                                                       

τυρί φέτα με λίγο γιαούρτι, καυτερή πιπεριά και 
extra παρθένο ελαιόλαδο                            

3,00 € 

 
GF τουλουμίσιο                                                             

παραδοσιακό τυρί κρέμα από αιγοπρόβειο γάλα 
ελαφρά ξυνισμένο 

3,00 € 

GF VG φάβα Σαντορίνης                                                                  
κίτρινη φάβα από τη Σαντορίνη, βρασμένη με 
καρότο και μυρωδικά (σερβίρεται με αγγουράκι 
τουρσί και φρέσκο κρεμμυδάκι) 

3,50 € 



  Ορεκτικά… πάνε με όλα                                                                                    

  

μεγάλη ποικιλία από νόστιμα μεζεδάκια για να 
συνοδέψετε το γεύμα ή το ποτό σας  

GF VG φρέσκιες τηγανιτές πατάτες 3,00 € 

GF VGT φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με  κεφαλοτύρι 3,50 € 

 

VGT πιτάκια ζεστά                                                                     
μικρές πίτες γύρου με κεφαλοτύρι,                                      
λαδάκι και αλατορίγανη 

2,00 € 

 VGT κολοκυθοκεφτέδες με το δικό μας τζατζίκι 4,00 € 

 VGT κολοκυθάκια σε τραγανά στικάκια με τζατζίκι 4,00 € 

 VGT μελιτζάνες σε τραγανά στικάκια με τζατζίκι 4,00 € 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

ομελέτα χωριάτικη                                                              
λουκάνικο, ντομάτα, φέτα, ρίγανη 

4,00 € 

 
GF 

 
VGT 

μπάτζιος Βοΐου με αυγά                                                    
παραδοσιακό κατσικίσιο σκληρό τυρί με υπόξινη, 
πικάντικη, αλμυρή γεύση και μεγάλη ιστορία  

4,00 € 

GF VG ψητά λαχανικά                                                                 
μελιτζάνα, κολοκυθάκι,πράσινη και κόκκινη πιπεριά, 
θυμάρι, κρέμα βαλσάμικου  

4,00 € 

 
 
 
 
 

   

GF VG μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα                                
με σάλτσα λεμονιού και θυμάρι 

4,00 € 

GF VG μανιτάρια στο τηγάνι σβησμένα με φρέσκο λεμόνι  4,00 € 

GF VG σουβλάκι μανιταριών                                                       
φρέσκα μανιτάρια περασμένα στο ξυλάκι με 
λαχανικά από τη σχάρα στο πιάτο σας με 
λαδολέμονο, αλατορίγανη και μουστάρδα 

4,00 € 

GF VG καψαϊκίνη                                                                           
καυτερή πιπεριά με λαδόξυδο 

1,50 € 



 

VGT ντάκος μανταλάκι                                                                       
κριθαροκούλουρο, φέτα, ντομάτα, φιλέτο ελιάς με 
κάπαρη, λαδάκι και γραμμές από κρέμα βαλσάμικου 

5,00 € 

 

   

 
VGT φέτα με μέλι και σουσάμι 4,00 € 

 

VGT χαλούμι ψητό σε πιτάκια                                                 
με ντομάτα και πάστα ελιάς 

4,50 € 

 

VGT μανούρι Βλάστης                                                                
ψημένο στη σχάρα με μαρμελάδα μανιτάριων πάνω 
σε ζεστή αλατισμένη πιτούλα  

4,50 € 

 
VGT τραγανές κασεροκροκέτες με δροσερή σως 4,00 € 

GF VGT μπουγιουρντί 4,00 € 

 
VGT κεφαλοτύρι σαγανάκι 4,00 € 

GF VGT μπάτζιος Βοΐου σαγανάκι                                   4,00 € 

GF 
 

φέτα λαδορίγανη 2,50 € 

 
 
 

   

    

GF VGT πυργάκια μελιτζάνας                                        
ανυψωμένα πυργάκια μελιτζάνας και ανάμεσα τους 
φέτα με καρέ ντομάτας και πιπεριά Φλωρίνης με 
ψιλοκομμένο σκορδάκι και κεφαλοτύρι  

5,00 € 

 
GF γιαπράκια                                                                     

τοπικός εορταστικός μεζές της Κοζάνης με αρμιά 
(λάχανο τουρσί) και έντονα μπαχαρικά.                        
Θα τα συναντήσετε σε πολλές περιοχές αφού είναι 
μέρος της παράδοσης και μάλιστα με αρκετές 
μαγειρικές παραλλαγές, μα πάντα θα μοιάζουν 
χαρακτηριστικά με τους λαχανοντολμάδες           
(επειδή είναι εποχικός μεζές ρωτήστε μας για 
διαθεσιμότητα) 

5,00 € 

 



  Φαγάκι… (κυρίως πιάτα)  

  Κρεατικά 
  

  

τριλογία από λουκάνικα                                                                          
ποικιλία από 3 χειροποίητα λουκάνικα από ντόπιους 
παραγωγούς, σερβιρισμένα με αρωματικά βότανα, 
πικάντικη μουστάρδα και γλυκόξινη σάλτσα 
μαρμελάδας με πατατούλες 

6,00 € 

  

  

  
κεφτέδες αδέτς  6,00 € 

  

κεφτέδες μι ζμι                                                        
παραδοσιακό μαμαδίστικο πιάτο της Κοζάνης με 
κεφτέδες που μαγειρεύονται μέσα σε σάλτσα από 
πάστα ντομάτας και σκορδάκι που προσφέρεται για 
βούτες (σερβίρονται με τριμμένο καρύδι ) 

6,50 € 

  
μπιφτέκι 6,00 € 

 GF σουβλάκι κοτόπουλο  6,00 € 

 GF φιλέτο κοτόπουλο  6,00 € 

  

κοτοσούβλι κρεμαστό                                                                     
φιλέτο κοτόπουλο μαριναρισμένο με φρέσκα 
μυρωδικά και λαχανικά (πιπεριές, κρεμμυδάκι και 
μανιτάρι) κρεμασμένο πάνω από την πιτούλα του με 
τζατζίκι, πατάτες και μίνι σαλάτα 

8,00 € 

  

  

 GF κοτόπουλο με μανιτάρια α λα κρεμ 7,00 € 

 
GF τηγανιά κοτόπουλο 6,50 € 

 
GF σουβλάκι χοιρινό 6,00 € 

 
GF πανσέτα 6,00 € 



 
GF spare ribs                                                                                  

καραμελωμένα χοιρινά πανσετάκια με πικάντικο 
γλάσο με βελουτέ πουρέ μελιτζάνας και μους φέτας 

8,00 € 

 

   

 
GF τηγανιά χοιρινή 6,50 € 

 

GF προσκοπική τηγανιά                                                     
τηγανιά από φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο και λίγο 
χειροποίητο λουκάνικο, μανιτάρια σωτέ και 
χρωματιστές πιπεριές που σβήνουν με λευκό κρασί… 
γιατί οι πρόσκοποι ξέρουν 

7,00 € 

 

GF Πρασοτηγανιά της Τζιτζίκους                            
παραδοσιακή Μακεδονίτικη συνταγή τηγανιάς με 
χοιρινό κρέας, γλυκά πράσσα και κόκκινο πιπέρι 

7,50 € 

 

   

  ποικιλία κρεάτων μικρή 10,00 € 

  ποικιλία κρεάτων μεγάλη 20,00 € 

    

  

  

  

Ψάρια & Θαλασσινά 
 
  

  καλαμαράκια*  6,00 € 

 GF γαρίδες* σαγανάκι 8,50 € 

 GF μύδια* σαγανάκι 6,00 € 

 GF μιδοπίλαφο 7,50 € 

  Μπακαλιάρος* σκορδαλιά 7,00 € 

  
  

  γαύρος στο τηγάνι 5,50 € 

  σαρδέλες στο τηγάνι 5,50 € 

    

  "Άλλος με τη βάρκα μας"                                                             
ποικιλία ψαρικών και θαλλασινών 

15,00 € 

  
  



  Γεύσεις του κόσμου                                                          
Πιάτα που έχουμε δοκιμάσει και μας ενθουσίασαν 

 
VGT φαλάφελ του κουμπάρου ΠΑΠ                                   

πικάντικα κεφτεδάκια από κοπανισμένα ρεβίθια, με 
μυρωδικά που τηγανίζoνται και σερβίρονται με 
δροσερή ξινόκρεμα όπως τα φτιάχνει ο κουμπάρος 
στην Αίγυπτο 

4,00 € 

 
GF Ισπανική Παέγια                                                            

συνταγή από τη Βαλένθια με κοτόπουλο, γαρίδες* 
και μύδια*, λαχανικά και ρύζι αρωματισμένο με 
κρόκο Κοζάνης 

8,50 € 

 
GF Μεξικάνικα φαχίτας                                                     

κομμάτια από φιλέτο  κοτόπουλο, ψημένα σε καυτό 
μαντέμι με πιπεριές, ντομάτα, κρεμμύδι, σβησμένα 
με λεμονάτη μπύρα   

7,00 € 

 
GF Κινέζικο stir-fry με κοτόπουλο και noodles           

φιλέτο κοτόπουλο με ανάμεικτα λαχανικά, noodles, 
σόγια, πιπέρι setzuan σως, σερβιρισμένα σε wok 
τηγάνι 

8,00 € 

  

Tαϊλανδέζικο κοτόπουλο με σουσάμι                           
λωρίδες από κοτόπουλο, μαριναρισμένες σε σόγια 
και σησαμέλαιο (σερβίρονται με σως γλυκιάς, 
καυτερής πιπεριάς ) 

6,00 € 

 
GF Βελγικά μύδια* Belgian mussels                                      

αχνιστά μύδια στην παραδοσιακή βελγική 
κατσαρόλα, σβησμένα με λευκό κρασί, λεμόνι, 
φρέσκα μυρωδικά και λίγη κρέμα γάλακτος 

8,00 € 

 
VGT Γαρίδες* Kunefe                                                              

με άρωμα από την πόλη έρχονται οι γαρίδες 
μαριναρισμένες και τυλιγμένες σε τραγανό κανταίφι 
με κρέμα από ταχίνι και κρόνο Κοζάνης 

7,50 € 

 
GF χοχλιοί μπουμπουριστοί Κρήτης                                                   

από τα διασημότερα πιάτα του νησιού. Η λέξη 
μπουμπουριστοί σημαίνει μπρούμυτα, επειδή οι 
χοχλιοί μαγειρεύονται με το άνοιγμα προς τα κάτω 
σε παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο βούτυρο, 
μυρωδικά, σκόρδο και σβήνουν σε λευκό κρασί 

6,00 € 



 

   

 

 

Αperitifs  

 

 

καζανιστό ούζο 50ml 3,50 € 

 

 

καζανιστό ούζο 200ml 9,00 € 

 

 

τσίπουρο ΕΝΤΕΚΑ                                                                            
με / χωρίς γλυκάνισο 50ml 

3,00 € 

 

 

τσίπουρο ΕΝΤΕΚΑ                                                                          
με / χωρίς γλυκάνισο 200ml 

8,00 € 

 

 

τσίπουρο ΕΝΤΕΚΑ με κρόκο Κοζάνης 200ml 12,00 € 

 

 

τσίπουρο ΑΓΙΟΝΕΡΙ                                                    
χωρίς γλυκάνισο 50ml 

3,50 € 

 

 

τσίπουρο ΑΓΙΟΝΕΡΙ                                                             
χωρίς γλυκάνισο 200ml 

10,00 € 

 

 

τσίπουρο Δεκαράκι μοσχάτο                                                       
χωρίς γλυκάνισο 50ml 

3,50 € 

 

 

τσίπουρο Δεκαράκι μοσχάτο                                                    
χωρίς γλυκάνισο 200ml 

9,00 € 

 

 

τσίπουρο Γάτσιου                                                                        
με / χωρίς γλυκάνισο 50ml 

3,50 € 

 

 

τσίπουρο Γάτσιου                                                                        
με / χωρίς γλυκάνισο 200ml 

10,00 € 

 

   

 

   

 

 

Μπύρες 

 

 

ΕΖΑ βαρέλι 300 ml 3,00 € 

 

 

ΕΖΑ βαρέλι 500 ml 4,00 € 

 

 

ΕΖΑ μπουκάλι Premium Pilsener 500 ml 4,00 € 

 

 

ΕΖΑ μπουκάλι Fine Lager 500 ml 4,00 € 

 

 

ΕΖΑ μπουκάλι Alcohol Free 500 ml 3,50 € 

 

 

Blue Island radler 330 ml 3,50 € 

 

 

ODYSSEY DARK 330 ml 4,00 € 

 

 

ODYSSEY RED 330 ml 4,00 € 

 

 

Bεργίνα 500 ml 3,50 € 

 

 

ΜΑΜΟΣ Πατρών 500 ml 4,00 € 

 

   



 

 

Wines 
 
  

 
• Λευκός Ξηρός Μαλαγουζιά Λαφαζάνης  250 ml  3,00 € 

 
• Ροζέ Ξηρός Λαφαζάνης  250 ml   3,00 € 

 
• Κόκκινος Ξηρός Αγιωργίτικο Λαφαζάνης  250 ml 3,00 € 

 
• Κόκκινος Ημίγλυκος Λαφαζάνη  250 ml 3,00 € 

 
• Άρωμα γης Κτήμα Διαμαντής λευκός ημιγλ. 187 ml  4,50 € 

 
• Λευκός Ξηρός Μαλαγουζιά Λαφαζάνης  500 ml  5,00 € 

 
• Ροζέ Ξηρός Λαφαζάνης  500 ml   5,00 € 

 
• Κόκκινος Ξηρός Αγιωργίτικο Λαφαζάνης  500 ml 5,00 € 

 
• Κόκκινος Ημίγλυκος Λαφαζάνη 500 ml 5,00 € 

 
• Λευκός Ξηρός Μαλαγουζιά Λαφαζάνης  1000 ml  10,00 € 

 
• Ροζέ Ξηρός Λαφαζάνης  1000 ml   10,00 € 

 
• Κόκκινος Ξηρός Αγιωργίτικο Λαφαζάνης  1000 ml 10,00 € 

 
• Κόκκινος Ημίγλυκος Λαφαζάνη 1000 ml 10,00 € 

    

 

   

 

 

Ρετσίνα Χρυσανθή VAENI NAOYSAS 500 ml 5,00 € 

 

   

 

   

 

 

Ποτά 6,00 € 

 
   

 

   

 

 

Special Ποτά  7,00 € 

 

 

 

 

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση” 

Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον 

 

 

 



 


