
€MEZE
Σούπα ημέρας | Soup of the day 

Σπιτικό Τζατζίκι | Homemade Tzatziki 
Τοπικό γιαούρτι, σκόρδο, άνηθο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Local yoghurt, garlic, dill, extra virgin olive oil

Ταραμοσαλάτα | Taramosalata                                                                     
Αυγά μπακαλιάρου, λεμόνι, ελαιόλαδο, κρεμμύδι
Cod fish roe, lemon, olive oil, onion

Μελιτζανοσαλάτα | Melitzanosalata                            
Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, μέλι, μαϊντανός
smoked eggplant salad, honey, parsley 

Hummus
με ταχίνι, ελαιόλαδο και πίτα
with tahini, olive oil, pita bread 

Πίτα | Pita bread
με ελαιόλαδο και βότανα
with olive oil & herbs 

 Ντάκος | Dakos Cretan Rusk
φρέσκιες ντομάτες, ξινομυζήθρα και βότανα
fresh tomatoes, xynomizithra cheese, herbs 

Παραδοσιακά πιτάκια | Traditional mini pies 
γεμισμένες με Κρητικό τυρί και τοπικά χορταρικά
filled with Cretan cheese and local greens 

Ντολμαδάκια | Dolmadakia
Aμπελόφυλλα και κολοκυθοανθοί, ρύζι, αρωματικά, γιαούρτι με δυόσμο
Rice stuffed vine leaves and zucchini flowers, herbs, yoghurt with spearmint

Σαγανάκι | Saganaki cheese 
φέτα σε φύλλο κρούστας από μέλι και σουσάμι
feta cheese in puff pastry with honey and sesame 

Βaby πατάτες | Βaby potatoes                                                                         
με ανθό αλατιού και μπαχαρικά 
fleur  de sel and spices
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Χωριάτικη σαλάτα | Greek salad                                                                    
με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, μυρωδικά, πρόβεια φέτα, κρίταμος
with tomato, cucumber, onion, olives, fine herbs, Feta cheese, crithmum

Παντζάρι| Beetroot                                    
με ξίγαλο, καρύδια, ρόκα, μπαλσάμικο, σκόρδο
with xigalo, walnuts, rocket salad, balsamic, garlic

Candia
σπανάκι και πρασινάδα, βαλσάμικο, γραβιέρα
spinach and greens, balsamic, graviera cheese 

Πράσινη | Green
πρασινάδα με παραδοσιακό απάκι, ανθότυρο, καραμελωμένα καρύδια,πετιμέζι
green leaves, traditional apaki,anthotiro cheese, caramelized walnuts,Greek grape syrup 

Nτοματίνι | Cherry tomato
με πέστο βασιλικού, μανούρι και flakes γραβιέρας
with basil pesto, manouri chesse, graviera flakes
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ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS 
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Κρητικά Σχιουφιχτά | Cretan 'skioufichta' 
ντομάτα, ελιές, φέτα, σκόρδο
tomato, olives, feta cheese, garlic 

Σπαγγέτι | Spaghetti  
με κιμά ή σάλτσα ντομάτας
with beef mince meat or tomato sauce 
 
Κριθαρότο θαλασσινό | Seafood Kritharoto 
κριθαράκι με μύδια, καλαμάρι και χταπόδι
orzo pasta with mussels, calamari, octopus 

Ταλιατέλες | Tagliatelle
με καπνιστό τόνο, μελάνι σουπιάς και λαχανικά
smoked tuna, squid ink, vegetables

ΖΥΜΑΡΙΚΑ | PASTA

Καλαμαράκια| Kalamarakia 
τηγανητό καλαμάρι με ταραμοσαλάτα
fried squid with taramosalata 

Ψητό χταπόδι | Grilled Octopus
με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια
with fava beans and caramelized onions 

Μύδια ατμού | Steamed Mussels 
με φρέσκο κρεμμυδάκι και κρασί
with spring onion and wine 

Ψητές Γαρίδες | Grilled Prawns
με ρύζι και σωτέ λαχανικά
with rice and sautéed vegetables 

Τηγανητός μπακαλιάρος | Fried cod fish
με σκορδαλιά πατάτας και λαχανικά
with potato - garlic mash and vegetables 

Φρέσκος  Αστακός  | Fresh lobster
διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος - ψητός ή με ζυμαρικά
available upon request - grilled or with pasta 

Η ψαριά της ημέρας | catch of the day 
σερβίρεται με σωτέ λαχανικά
served with sautéed vegetables 

Γη | Land 

Θάλασσα | Sea 

Vegetarian

Γεμιστά | Yemista 
ντομάτεςκαι πιπερίες γεμιστές με ρύζι και βότανα
tomatoes & peppers stuffed with rice & herbs 

Ο CHEF ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ | OUR CHEF RECOMMENDS 
your waiter will inform you for today's special dish 

ΘΑΛΑΣΣΑ | SEA



€ΓΗ | LAND
Μουσακάς | Mousaka
μελιτζάνα, κολοκυθάκι, κιμάς, μπεσαμέλ
eggplant, zucchini, minced beef, bechamel 

Χοιρινό Σουβλάκι | Souvlaki pork 
τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπέρι, πίτα
tzatziki, tomato, onion, pepper, pita 

Γύρος Χοιρινός | Gyros Pork 
τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, πίτα
tzatziki, tomato, onion, pepper, pita

Αρνίσια παϊδάκια | Lamb chops 
Πατάτες baby και σάλτσα μέντας
Mint sauce and baby potatoes

Ψητό Κοτόπουλο | Grilled chicken
Σοτέ λαχανικλα και πατάτες baby
sautéed vegetables and baby potatoes
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€ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS
Τοπικό Γιαούρτι | Local Yogurt
μέλι και καρύδια
honey & walnuts 

Brownie σοκολάτας | Choco brownie 
παγωτό βανίλιας
vanilla ice cream 

Καρυδόπιτα | Walnut pie
παγωτό βανίλιας
vanilla ice cream 

Εποχικά φρούτα | Seasonal fruits 

Παγωτό | Ice Cream 
ανα μπάλα | Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα
per scoop | Vanilla, Choco, Strawberry
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Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα. Ένα έχετε αλλεργία σε κάποιο από αυτά
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας ώστε να διασφαλίσουμε την ακαταλληλότητα του γεύματος
σας. Δημητριακά | Καρκινοειδή | Αυγά | Ψάρια | Αραχίδες | Σόγια | Γάλα | Καρποί Σέλινο | Μουστάρδα |
Σουσάμι | Λούπινο | Θειώδη| Μαλάκια
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Ο Καταναλωτής
δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)

Below is the list of officially recognized food allergens. If you have an allergy to any of the following, kindly
inform our service team so they can assure the safety of your meal.
Cereal | Crustaceans | Eggs | Fish | Peanuts | Soy | Milk | Nuts | Celery | Mustard | Sesame | Lupine|
Sulfites| Mollusks. All our prices are in euros and inclusive of 24% VAT and all legal taxes
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment (receipt-invoice) has not been received.
GR Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία διαμαρτυρίας, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο.
για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
GB The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit for setting out of any
existed complaint.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Λαμπάκης 
Legally responsible: Dimitris Lampakis

Vegan Vegetarean

FILI
TAVERNA


