
S A L A D S  &  A P P E T I Z E R S

PASTA

Greek Caesar's  
with cherry tomatoes, gruyere, greek 
bagel croutons, light Caesar yogurt sauce 
& grilled chicken

FROM THE TURF & THE SEA 
14€

MEDITERRANEAN FLAVORS

Grilled Talagani Cheese 
with sauce of dried fruits, 
bacon & pine nuts

10€

13€

D E S S E R T S

IVIS4MENU
BY YIANNIS LUCACOS 

Cherry Tomato Salad Vg
with crushed carob rusk, xinomizithra (sheep's 
milk cheese), olives, capers, oregano & basil

Baby Spinach Salad Vg
with crushed feta, feta sauce, crunchy phyllo, 
anise & sesame

Mushroom Arancini (4 pcs) Vg 
with thyme & parmezan creme 

Grilled Feta Cheese 
with spicy tomato sauce, grilled garlic
& basil

Moussaka
with aromatic sauce from minced beef, 
grilled eggplant, béchamel sauce with 
gruyere & crunchy fried potato sticks

Beef Meatballs 
with spicy tomato sauce, yogurt & 
crunchy fried potatoes

9€

13€

11.5€

11.5€

10€

8€

12.5€

12.5€
13.5€

16€

16€

9€

5€
 

7€

24.5€

22€

17€

14€

14€

12€

8€

7€

8€

2.5€

Halva Mousse
with thyme honey & roasted sesame
Nut Nougat Mousse
with crunchy butter biscuit & forest fruits
Homemade Pecan Pie 
with greek delight ice cream
Ice Creams & Sorbets
Flavors: greek delight, vanilla, chocolate, mango sorbet

Grilled Chicken 
with stuffed tomatoes scented couscous & lemon vinaigrette
Picanha Black Angus (200gr)
with sautéed baby potatoes & mixed salad
Sautéed Sea Bass 
with fresh fennel salad, Kalamata olives, fish roe paste & orange vinaigrette

Greek Style Burger
with Black Angus burger, baby spinach, feta cream, fresh tomato, homemade cucumber 
pickle & pepper relish
Served with crunchy fried potatoes

Bacon Cheeseburger
with Black Angus burger, remoulade sauce, smoked bacon, tomato, lettuce & cheddar cheese
Served with crunchy fried potatoes

Falafel Burger Vg
with beetroot humus, tahini sauce, spicy tomato sauce & rocket  
Served with crunchy fried potatoes

Mushroom Risotto 
with parmesan, thyme & white truffle oil

Orecchiette with Avocado Sauce Vg/Vn
zucchini, feta sauce & cashews nuts 

Bucatini with Braised Chicken
grilled cherry tomatoes, fresh thyme &
mizithra

Spaghetti with Basil Pesto Vg
     - with Chicken
     - with Shrimps 

Crunchy Fried Potatoes Vg
homemade & freshly cut
        - with Feta Cheese Spread

Charcuterie Board
greek cold cuts, cheeses with marmalade,
rusks, breadsticks & cherry tomatoes

Trilogy of Greek Dips Vg
fish roe salad, feta cheese spread, beetroot
humus, carob rusks & breadsticks

9€

Vg- Vegetarian 
Vn- Vegan

Food Service Manager:  Dionisios Georgiopoulos
The consumer has no obligation to pay if not presented with the legal receipt or invoice

Please inform us of any food allergies 



Σ Α Λ Α Τ Ε Σ  &  Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Ελληνική Caesar's  
με ντοματίνια, γραβιέρα, κρουτόν από κουλούρι,
ανάλαφρη σάλτσα Caesar's με γιαούρτι & 
κοτόπουλο σχάρας

ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ & ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
14€

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

Ταλαγάνι Ψητό 
με σάλτσα από αποξηραμένα φρούτα, 
bacon & κουκουνάρι

10€

13€

Ε Π Ι Δ Ο Ρ Π Ι Α

IVIS4MENU
BY YIANNIS LUCACOS 

Σαλάτα Ντοματίνια Vg
με τριμμένο παξιμάδι χαρουπιού, ξινομυζήθρα, 
ελιές κάπαρη, ρίγανη & βασιλικό

Σπανάκι Baby Vg
με τριμμένη φέτα, σάλτσα φέτας, 
τραγανό φύλλο, άνηθο & σουσάμι

Arancini Μανιταριών (4 τμχ) Vg 
με θυμάρι & κρέμα παρμεζάνας

Φέτα Ψητή
με πικάντικη σάλτσα ντομάτα-σκόρδο, 
βασιλικό & κρουτόν από κουλούρι

Μουσακάς
με αρωματική σάλτσα από μοσχαρίσιο κιμά, 
ψητή μελιτζάνα, αφράτη μπεσαμέλ με 
γραβιέρα & τραγανές πατάτες "άχυρο"

Κεφτεδάκια 
με πικάντικη σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι &
τραγανές πατάτες

9€

13€

11.5€

11.5€

10€

8€

12.5€

12.5€
13.5€

16€

16€

9€

5€
 

7€

24.5€

22€

17€

14€

14€

12€

8€

7€

8€

2.5€

Κοτόπουλο Σχάρας 
με κουσκούς με άρωμα γεμιστών & βινεγκρέτ λεμόνι
Picanha Black Angus (200gr)
με σωτέ μίνι πατάτες & ανάμεικτη σαλάτα
Φιλέτο Λαυράκι Σοτέ 
με δροσερή σαλάτα με φινόκιο, ελιές Καλαμών, κρέμα ταραμά & βινεγκρέτ πορτοκάλι

Greek Style Burger
με μπιφτέκι Black Angus, baby σπανάκι, κρέμα φέτας, φρέσκια ντομάτα, 
σπιτική πίκλα αγγουριού & relish πιπεριάς
Σερβίρεται με τραγανές σπιτικές πατάτες

Bacon Cheeseburger
με μπιφτέκι Black Angus, σάλτσα remoulade, καπνιστό bacon, ντομάτα, μαρούλι & τυρί cheddar
Σερβίρεται με τραγανές σπιτικές πατάτες

Falafel Burger Vg
με χούμους παντζαριού, σάλτσα ταχίνι, πικάντικη σάλτσα ντομάτας, ρόκα & ντομάτα
Σερβίρεται με τραγανές σπιτικές πατάτες

Ριζότο Μανιταριών 
με παρμεζάνα, θυμάρι & λάδι λευκής τρούφας

Orecchiette με Σάλτσα Αβοκάντο Vg/Vn
κολοκύθι, φέτα, κάσιους & ψητά ντοματίνια 

Μπουκατίνι με Κοκκινιστό Κοτόπουλο
ψητά ντοματίνια, φρέσκο θυμάρι 
& μυζήθρα

Σπαγγέτι με Πέστο Βασιλικού Vg
 - με Κοτόπουλο
 - με Γαρίδες 

Τραγανές Τηγανητές Πατάτες Vg
σπιτικές & φρεσκοκομμένες
        - με Κρέμα Φέτας

Ελληνική Ποικιλία
Ελληνικά αλλαντικά, τυριά, μαρμελάδα,
παξιμάδια, κριτσίνια & ντοματίνια

Τριλογία από Ελληνικά Ντιπς Vg
ταραμάς, κρέμα φέτας, χούμους παντζαριού,
παξιμάδια χαρουπιού &κριτσίνια

9€

Vg- Vegetarian 
Vn- Vegan

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Διονύσιος Γεωργιόπουλος
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο)

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίαες

Μους από Χαλβά 
με θυμαρίσιο μέλι & καβουρδισμένο σουσάμι 
Μους από Πραλίνα Φουντουκιού
με τραγανό μπισκότο βουτύρου & φρούτα του δάσους
Σπιτική Καρυδόπιτα 
με παγωτό λουκούμι
Παγωτά & Σορμπέ
Γεύσεις: λουκούμι, βανίλια, σοκολάτα, σορμπέ μάνγκο 


