
 
 

 

  

 



 
 

Kasvis       Vegaaninen         Gluteeniton         Laktoositon       Maidoton 
 

Lisätietoja allergeeneista henkilökunnalta! 

Orektika-alkupalat 
1 - HALLOUMI                                    11.00€ 

Χαλούμι 

Grillissä paistettua kyproslaista halloumijuustoa, tomaattimarmeladin, 

balsamico-kastikkeen ja rucolan kera tarjoiltuna. 

 

2 – MPOUGIOURNDI                                                                                                 8.00€ 

Μπουγιουρντί 

Kreikkalainen juustosekoitus, sisältäen fetajuustoa, kaseri-juustoa, gounta-

juustoa, tuoretta tomaattia, vihreää paprikaa, kreikkalaista chili-mpoukovo 

yrttiä ja oliiviöljyä. Hieman tulinen.  

 

3 – TETRALOGIA                                       12.00€ 

Τετραλογία 

Neljää erilaista kreikkalaista tahnaa: munakoisotahna, tirokafteri-

fetajuustatahna, taramosalata mätisalaattia ja tsatsikia pitaleivän kera.  

 

4 - DOLMADES                                                                                        11.00€ 

Ντολμαδάκια Γιαλαντζί 

Käsintehdyt viininlehtikääryleet sisältäen riisiä, sipulia, tilliä, minttua, oreganoa, 

valkosipulia, oliiviöljyä ja sitruunanmehua.  

    

5 - KREETALAISET SFAKIANI PITAT                                                                  6.90€  

Σφακιανή πίτα 

Kaksi pitaleipää Kreetan muistoista. Toinen täytettynä fenkolilla, pinaatilla, 

purjolla ja sipulilla, kun taas toinen Mizithra-vuohenjuustolla. 
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6 – MIX OREKTIKON                                                                                31.00€ / 62.00€ 

Ποικιλία ορεκτικών 

Halloumi-juustoa, mpougiourndi juustosekoitus, dolmades viinilehtikääryleitä, 

tetralogia eli neljää erilaista tahnaa, silakkaa kreikkalaisittain, Sfakianes pitat, 

sekä pitaleipää. Kahdelle tai neljälle.  

(Suositellemme valkoviineistä Malagouzia Alfa Estate 39,00€ tai Retsina Lafazanis 29,50€/pullo) 

 

Salaatit 
7 – HORIATIKI SALAATTI                                                                   9.00€ / 18.00€ 

Χωριάτικη σαλάτα 

Kreikkalainen salaatti sisältäen tomaattia, kurkkua, punasipulia, kalamata-

oliiveja, kapriksia, fetajuustoa, oreganoa ja kreikkalaista neitsytoliiviöljyä. 

Saatavana myös vegaanisena pyynnöstä. 

 

8 – THALASSA MERISALAATTI                                                            22.00€ 

Σαλάτα Θάλασσα 

Vihreää salaattia, rucolaa, kurkkua, punasipulia, persiljaa, simpukoita, 

mustekalaa, rapua, etikkaa, oliiviöljyä ja avgotaraho Messologiou eli 

Messolonghin mätiä. 

 

PÄÄRUOAT   

9 - LOUKANIKO                                                                                                      15,90€ 

Λουκάνικο σχάρας 

Grillissä paistettua makkaraa, salaatin, ranskalaisten ja tsatsikin kera tarjoiltuna. 
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Lisätietoja allergeeneista henkilökunnalta! 

10 – KANA PASTA                                                                                                        16,90€ 

Κοτόπουλο με μακαρόνια 

Kana rinta filee, pasta, kermakastike, parmesaani ja persilja   

 

11 - JAUHELIHAPIHVI                                                                                           17,90€ 

Μπιφτέκι στην σχάρα  

Grillattu naudan jauhelihapihvi, tarjoillaan vihreän salaatin, ranskalaisten ja 

tsatsikin kera. Saatavana myös laktoosittomana. 

 

12 - KASVIS PAPOUTSAKIA                                                              22.00€ 

Μελιτζάνα παπουτσάκι λαχανικών 

Sipulilla, valkosipulilla, persiljalla ja vegaanisella fetalla täytetty munakoisovene. 

Tarjoillaan salaatin ja ranskalaisten kera. Saatavana myös tavallisella fetalla. 

 

13 – ΜOUSAKAS                                                                                                            23.00€ 

Μουσακάς Παραδοσιακός 

Perinteinen mousakas sisältäen munakoisoa, naudan jauhelihaa, sipulia, 

tomaattia, perunaa, kreikkalaista kefalotiri-juustoa ja Bechamel-kastiketta.  

 

14 – POSSU KONTOSOUVLI                                                                                              23.00€ 

Κοντοσούβλι χοιρινό 

Isossa vartaassa paistettua yön yli marinoitua possua ja paprikaa, tarjoillaan 

paloiteltuna, salaatin, ranskalaisten ja tsatsikin kera. Saatavana laktoosittomana. 

 

15 - KANA TIGANIA                                                                                            24.00€ 

Κοτόπουλο τηγανιά με κρέμα γάλακτος  

Valkoviinillä sammutettua broilerin paistileikettä, tarjoiltuna valkosipulilla ja 

paprikalla maustetun kermakastikkeen ja riisin kera. 
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16 - KANA KONTOSOUVLI                                                                                   26.00€ 

Κοντοσούβλι κοτόπουλο 

Isossa vartaassa paistettua yön yli marinoitua kanaa ja paprikaa, tarjoillaan 

paloiteltuna. Salaatin, ranskalaisten ja tsatsikin kera. Saatavan laktoosittomana. 

 

17 – GRILLATTUA LOHTA                                                                                      29.00€           

Σολωμό στην σχάρα  

Lohta (200 g) timjamilla, rosmariinilla, kreikkalaisella villiruoholla, persiljalla, 

tillillä, sitruunamehulla ja oliiviöljyllä maustettuna, kukkakaalin kera tarjoiltuna.   

 

18 - TAMMISEN LUOMU KARITSAN KARE                                                    39.00€ 

Αρνίσιο βιολογικό παϊδάκι 

Grillattu karitsan kare, pinaatin, villiriisin, kirsikkatomaattien ja 

fetajuustokastikkeen kera tarjoiltuna. Maustettu valkosipulilla ja rosmariinilla. 

 

19 - VASIKAN KARE                                                                                                39.00€ 

Παϊδάκι από Μοσχάρακι 

Grillattua vasikan karetta Tavernan tapaan. Kare tarjoillaan 

punaviinikastikkeella ja ranskalaisilla perunoilla. 

 

20 – MIX KREATIKON                                                             55.00€ / 110.00€ 

Ποικίλια κρεατικών  

Lihalautanen, sisältäen naudan jauhelihapihvejä, kana-kontosouvlia, possu-

kontosouvlia, makkaraa, baby perunoita, kaalisalaattia. Kahdelle tai neljälle.  

(Suositellemme punaviinejä Boutari Grande Reserve 69,00 € tai Apothic Inferno 69,00 €/pullo) 
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Lasten menu 
 

21 - HERKULEKSEN ANNOS                                                                       12.00€ 

Το πιάτο του Ηρακλή 

Kanaa tai possua, tuoreista perunoista tehtyjä ranskalaisia perunoita, kurkun, 

tomaatin, pitan ja ketsupin kera tarjoiltuna. 

 

Jälkiruoat 
 

22 - MASTIHA JÄÄTELÖPALLO                                             5.00€ 

Hioksen saarella kasvavan Mastiha puun pihkalla maustettua jäätelöä, jonka 

meille valmistaa paikallinen Nikolai Jäätelöt. 

 

23 – JÄÄTELÖPALLO                                                                                            4.00€ 

Mansikka, Vanilja, Suklaa 

 

24 – JOGURTTI-PANNACOTTA METSÄMARJOILLA JA HUNAJALLA  8.00€ 

 

 

25 – KREIKKALAINEN KAHVI / SUODATINKAHVI / TEE / ESPRESSO      3.00€ 

 

 

26 - IRISH COFFEE                                                                                                          9.50€ 

 



  

Kaikki puna- ja valkoviinimme ovat kreikkalaisia 

Valkoviinit 
Isännänviini  25 cl/50 cl/100 cl  11.50 €/22 €/42 € 
Kuiva, väriltään vaaleankeltainen vihreillä sävyillä, sitruksinen, virkistävä ja hyvä 
jälkimaku. Sopii hyvin yhteen aperitiivien ja salaattien kanssa. 
  

Alpha Estate Malagouzia 16 cl/0.75 l  9.40 €/39 € 
Kuiva, hapokas, sitruunainen, nektariininen, limettinen, hennon parsainen, minttuinen, 
kevyen mantelinen. Sopii hyvin yhteen äyriäisten, salaattien ja valkoisen lihan kanssa. 

 
Lyrakis Thrapsathiri Armi  0.75 l   49 € 
Kuiva. Raikkaan sitruksinen tuoksu, jossa on havaittavissa aavistus tupakkaa ja 
lakritsia. Maussa kermaista pähkinäisyyttä, jota tasapainottaa hyvä hapokkuus. Sopii 
hyvin yhteen äyriäisten ja vaalean lihan kanssa. 
 
Torres Natureo White 0%  37.5 cl  8.40 € 
 
Retsina Malamatina   0.50 l   16.90 € 
Kuiva, hapokas, greippinen, viheromenainen, pihkainen, kevyen havuinen. Sopii hyvin 
yhteen aperitiivien ja perinteisten kreikkalaisten ruokien kanssa. 

 
Retsina Lafazanis   16 cl/ 0.75 l  7.30 €/29.50 € 
Kuiva, hapokas, sitruksinen, keltaomenainen, yrttinen, pihkainen, havuinen. Sopii 
hyvin yhteen aperitiivien ja perinteisten kreikkalaisten ruokien kanssa. 

 

Punaviinit  
Isännänviini  25 cl/50 cl/100 cl  11.50 €/22 €/42 € 
Keskitäyteläinen. Viini on tasapainoinen kokonaisuus, jonka kevyen tanniinisesta 
mausta erottuvat punaiset marjat sekä aavistus toffeeta. Sopii hyvin pastojen, 
paahdetun lihan ja mausteisten juustojen kanssa. 
 

Cava Boutari   16 cl/0.75 l  9.80 €/42 € 
Täyteläinen. Maku tasapainoinen, kevyen tanniininen, kypsän hedelmäinen ja 
vaniljainen. Jälkimaku on pitkä ja aromaattinen. Sopii hyvin lampaan ja paahdetun 
liharuoan kanssa. 
 
Boutari Grande Reserve  0.75 l   69 € 
Keskitäyteläinen. Erittäin korkealaatuinen viini, jota on kypsytetty yhteensä 4 vuotta. 
Syvänpunaisen viinin tuoksu on rypäleelle tyypillinen, sisältäen oliivin, punaisten 
marjojen, kanelin ja vaniljan aromeja. 
 

Torres Natureo Red 0%  37.5 cl   8.40€ 

 



 
 

Kaikki puna- ja valkoviinimme ovat kreikkalaisia 

Kuohuviinit ja jälkiruokaviini 
G.H Martel & Co Prestige Champagne Brut    85 € 
Prosecco Spumante   20 cl/0.75 l   10.90 €/40 € 
Alkoholiton kuohujuoma  20 cl     6.50 € 
Mavrodaphne    8 cl    7.50 € 
 

Oluet, siiderit ja lonkerot 
Mythos    0.33 l    6.90 € 
Hana Karhu    0.30 l/0.5 l   5.90 €/7.90 € 
Kronenbourgh 1664 Blanc 0.25 l/0.5 l   5.90 €/8.70 € 
Brooklyn Defender IPA  0.40 l    8.50 € 
Crisp alkoholiton   0.33 l    4.50 € 
Sommerby Päärynä   0.33 l    6.90 € 
Crowmoor kuiva omena  0.33 l    6.90 € 
Koff Lonkero   0.33 l    6.90 € 
 

Aperitiivit 
Ouzo      4 cl/8 cl   5.90 €/9.50 € 
Metaxa      4 cl/8 cl   5.90 €/9.50 € 
 

koktailit 
Athenan alkumalja           7.50 € 
Sinisävyinen pirteä alkumalja, joka sisältää kuohuviiniä, Blue Curacaota, 
kivennäisvettä ja sitruunaa 

 
Mastiha Mojito         12.00 € 
Makea ikisuosikki kreikkalaisella twistillä, sisältäen Bacardia, Mastiha likööriä, 
minttua, ruokosokeria, limeä, kivennäisvettä ja jäätä. 
 

Alkoholittomat 
Coca-Cola     0.33 l/0.5 l   2.90 €/3.40 € 
Coca-Cola Zero   0.33 l/0.5 l   2.90 €/3.40 € 
Fanta     0.33 l/0.5 l   2.90 €/3.40 € 

Sprite       0.5 l   3.40 € 
Muumilimonadi     0.5 l   3.40 € 
Bonaqua kivennäisvesi    0.5 l   3.20 € 
Bonaqua sitruunalime maku vichy   0.5 l   3.20 €



  

 

 


