
ΨΩΜΙ /  ΑΤΟΜΟ 
με σπιτική μαγιονέζα και κολυμπάδες ελιές Κρήτης. 

0.9 € BREAD / PERSON
with homemade mayo and mini olives from Crete.

Ελαιόλαδο συσκευασμένο 15ml. 0.7 € Olive oil bottled 15ml

ΣΑΛΑΤΕΣ € SALADS

Χειμωνιάτικη σαλάτα με σπανάκι,
σταμναγκάθι, λόλα κόκκινη και πράσινη,

σπόρους ροδιού, ανθότυρο, καρύδια,
βινεγκρέτ ροδιού και κρέμα βαλσάμικου.

9.5 Winter Salad with spinach, stinging nettle, 
lola red and green, pomegranate seeds, cream
cheese, walnuts, pomegranate vinaigrette and
balsamic cream.

Πράσινη σαλάτα με βαλεριάνα, baby
σπανάκι, τοματίνια, dressing τοματόζουμου,

παξιμάδια από χαρούπι, ηλιόσπορο και
κατσικίσιο αρωματικό τυρί Μακρακώμης.

9.5
Green salad with valerian, baby spinach, 
cherry tomatoes, tomato dressing,carob rusks,
sunflower seeds and goat cheese. 

Πράσινη σαλάτα με μανιτάρια πλευρώτους
ψητά, ρόκα, λόλα, μαρούλι, κόκκινο λάχανο,

τομάτα και βινεγκρέτ φρέσκου βασιλικού.

8.5 Green salad with arugula, 
lola lettuce, lettuce, red cabbage, pleurotus 
mushrooms and basil vinaigrette sauce.

 Πατζαροσαλάτα με μαριναρισμένα
φουρνιστά πατζάρια σε βαλσάμικο ξύδι,

σκορδόλαδο, τριμμένο ξινόμηλο, καρότο και
καρύδια.

7.8 Beetroot salad with marinated baked beets in
balsamic vinegar, garlic oil, grated sour apple, 
carrot and walnuts.

Χόρτα - κολοκυθάκια βραστά και ντακάκια
με ξινομυζήθρα και τριμμένη τομάτα.

7.8 Boiled Greens and zucchinis with small rusks 
with cottage cheese and grated tomatoes.

ΤΥΡΙΑ € CHEESES

Φέτα Ρούμελης με ελαιόλαδο και ρίγανη. 3.5 Feta cheese with olive oil & oregano Roumeli.

Ταλαγάνι Μεσσηνίας τυρί από αιγοπρόβειο
γάλα με δύοσμο ψητό στα κάρβουνα.

6.5 Talagani grilled traditional cheese from 
Messinia made with goat's milk.

Μαστιχάτο Βερμίου
 τυρί από αγελαδινό γάλα στα κάρβουνα.

6.9 Mastihato Vermiou grilled cheese from 
Kozani made with cows milk.



ΟΡΕΚΤΙΚΑ € APPETIZERS

Μελιτζάνα καπνιστή με ψιλοκομμένη
τομάτα, τριμμένη φέτα και σκορδόλαδο.

7.8 Smoked eggplant with grated tomato , 
feta cheese and garlic olive oil.

Κασιώτικοι 'ντουλμάες' γιαλαντζί με ρύζι και
αρωματικά βότανα.

6.8 Dolmades yalanji Kassos recipe with rice and 
aromatic herbs.

Μανιτάρια πόρτο μπέλο μαριναρισμένα με
κρέμα κατσικίσιου τυριού και άγρια ρόκα.

8.5 Porto belo mushrooms marinated with goat 
cheese cream and wild arugula.

Φάβα με ξερό κρεμμύδι και ελαιόλαδο (BIO). 5.5 Fava (split peas) with onions and olive oil 
(BIO).

Κολοκυθοκεφτέδες με φέτα, πεκορίνο
Αμφιλοχίας δυόσμο και βότανα εποχής.

6.4 Zucchini balls with feta cheese, pecorino 
slices, peppermint and seassonal herbs.

Πιτάκια Καισαρείας με παστουρμά, τομάτα
και κίτρινα τυριά σε φύλλο κρούστας.

6.4 Pies from Kaissareia with pastrami, tomato 
and yellow cheeses

Μαραθόπιτα Χανίων με φρέσκα μυρωδικά
εποχής και κρέμα λευκών Ελληνικών τυριών.

6.8 Marathopita traditional handmade pie from 
Chania with fresh herbs, covered with Greek 
white cheeses cream.

Μανιταρόπιτα Χειροποίητη με χοιρινό απάκι
σοτέ, μούς ελληνικών τυριών , ποικιλία
μανιταριών και λάδι μαύρης τρούφας.

7.8 Mushroom pie handmade with pork saute 
apaki, Greek cheese mousse, variety of 
mushrooms and black truffle oil.

Σκοπελίτικο στριφτάρι στο τηγάνι με
ξινομυζήθρα, γραβιέρα θυμαρίσιο μέλι

 και μαύρο σουσάμι.

6.8 Traditional fried pie from Skopelos 
with xynomizithra and graviera cheese,
honey and black sesame.

Λουκάνικο μοσχαρίσιο φάρμας Γκαραβέλα
 με πατάτες φρέσκες τηγανητές.

7.8 Sausage (Beef) Garavelas farm
with fresh french fries.

Πουγκάκια Κοτόπουλου με σπιτική ζυμη,
μανιτάρια, μούς ελληνικών τυριών και λάδι

μαύρης τρούφας.

7.8 Chicken pouches with homemade dough, 
mushrooms, Greek cheese mousse and black 
truffle oil.



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ € MAIN DISHES

Kοτόπουλο φιλέτο απο στήθος,
μαριναρισμένο σε μέλι, λεμόνι, ελαιόλαδο

και αρωματικά, συνοδεύεται
 με βουτυράτο ρύζι.

10.8 Chicken fillet (chest) marinated in honey, 
lemon, olive oil and herbs of the earth
with buttered rice.

Μπιφτέκι Νεροβούβαλου φάρμας Κερκίνης
με κατσικίσιο κρεμώδες τυρί αρωματισμένο
με λάδι μαύρης τρούφας και καραμελωμένα

κρεμμύδια συνοδεύεται με χωριάτικες
τηγανητές πατάτες.

13.5 Water Buffalo Patty Kerkini farm, with 
aromatic truffle whipped goat cheese and 
caramelized onions side with french fries.

Ντολμάδες με σέσκουλα αυγολέμονο
μοσχαρίσιο κιμά, ρύζι και φρέσκα μυρωδικά.

9 Ntolmades stuffed shard Rolls with minced 
beef, rice and egg-lemon sauce. 

Κοντοσούβλι σε ατομική σούβλα απο χοίρο
ελευθέρας βοσκής φάρμας Γκαραβέλα,

μαριναρισμένο σε σπιτικό ζωμό με μπαχάρια,
σιγοψημένο στη γάστρα.

12.5 Kontosouvli, large chunks of pork (Garavelas 
farm) marinated in homemade meat broth 
with mix spices cooked in the pot. 

Χουνκιάρ μπεγιεντί, πουρές καπνιστής
μελιτζάνας με μοσχάρι κοκκινιστό.

12.8 hünkar beğendi, mashed natural smoked 
eggplant with beef in tomato sauce.

Μουσακάς Vegan 
με βιολογικό κιμά σόγιας, πατάτα,

κολοκυθάκι, μελιτζάνα και μπεσαμέλ από
γάλα αμυγδάλου.

10.8 Moussaka Vegan with organic minced soy, 
potato, zucchini, eggplant and almond milk 
béchamel.

Καπνιστή Χοιρινή μπριζόλα
(φυσικά καπνιστή) σε ξύλο ελιάς από

Κρητική φάρμα Χανίων.

12.8 Pork steak (Natural smoked in olive wood) 
From Cretan Farm.

Κουρκουμπίνες φρέσκα χειρποίητα
ζυμαρικά Καρύστου με κρέμα λευκών

ελληνικών τυριών, μανιτάρια, κρητικό απάκι
σωτέ, μαύρο σκόρδο και flakes πεκορίνου

Αμφιλοχίας.

12.8 Kourkoubines fresh handmade pasta from 
Karystos with cream of white Greek cheeses, 
mushrooms, Cretan apaki saute, black garlic 
and flakes of pecorino from Amfilochia.

Πολίτικο μπιφτέκι
(αρνί, μοσχάρι, χοιρινό) ζυμωμένο με γλυκιά

πιπεριά φλωρίνης και μείγμα μπαχαρικών
γεμιστό με φέτα Ρούμελης.

11.5
Patty with 3 different kind of meat mixed 
with (beef, lamb, pork) fermented with sweet 
red peppers from Florina and mix spices
filled with feta cheese.

''Ροσμπίφ'' μοσχάρι κοκκινιστό με χοντρά
μακαρόνια και τριμμένο πεκορίνο

Αμφιλοχίας.

12.8 Beef in tomato sauce with pasta and grated 
pecorino cheese from Amphilohia.

Βαρένικα Ζυμαρικά Χειροποίητα
γεμιστά με ανθότυρο, σοταρισμένα με φρέσκο

βούτυρο, γιαούρτι και πρόβειο κοκκινιστό κιμά.

10.8 Varenika handmade pasta from Pontos
stuffed with white cheese, sauteed with fresh 
butter, yogurt and minced lamb meet.

Χοιρινή Μπριζόλα φάρμας Σγουρού 
Βιολογικής εκτροφής ψητή στα κάρβουνα.

14.5 Pork steak Sgouros farm free range grilled.



ΣΠΙΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ € HOMEMADE DESSERTS

Σοκολατόπιτα με σοκολάτα γάλακτος και
υγείας, σπασμένα φουντούκια και παγωτό 

βανίλια παρφέ.

6.5 Chocolate pie with milk and dark chocolate, 
smashed hazelnuts and 
vanilla parfait ice cream.

Πορτοκαλόπιτα σιροπιαστή. 6 Orange pie with syrup.

Cheesecake με βάση από μπισκότο oreo και
δροσερή σάλτσα με κομμάτια ανανά.

6 Cheesecake with oreo biscuits and sauce 
with pineapple pieces. 

Πάβλοβα με σπιτική μαρέγκα, φρέσκια
σαντιγύ, παγωτό βανίλια παρφέ και σάλτσα 

κόκκινων φρούτων του δάσους.

7.5 Pavlova with meringue and whipped cream,
vanilla parfait ice cream and sauce of red 
forest fruits.

ΚΡΑΣΙ ΣΕ ΚΑΡΑΦΑ € HOUSE WINE
Λευκό (Μαλαγουζιά)

Κτήμα Λαφαζάνη 500ml.
5.8 White dry (Variety Malagouzia) 

Lafazanis domain 500ml.

Ροζέ (Αγιωργήτικο, Ροδίτης, Μοσχοφίλερο)
Κτήμα Λαφαζάνη 500ml.

5.8 Rose (Varieties Moschofilero,Agiorgitiko,Roditis) 
Lafazanis domain 500ml.

Ερυθρός (Bιολογικό 10°C) (Ξινόμαυρο, Syrah)
Συνεταιρισμός Νάουσας 500ml.

5.8 Red semi dry (BIO 10°C) 
(Varieties Xinomavro, Syrah) Naousa Cooper. 500ml.

Ημίγλυκος ερυθρός (Μοσχάτο, Merlot)
Κτήμα Λαφαζάνη 500ml.

5.8 Semi sweet red (Varieties Moshato, Merlot) 
Lafazanis domain 500ml. 

ΜΠΥΡA  € BEER
Λόλα | Λάρισα |Pilsener, 500ml. 5.2 Lola | Larisa|Pilsener, 500ml.

Κίρκη|Σέρρες | Ale, 330ml. 5.8 Kirki | Serres |Ale , 330ml.

Ικαριώτισσα| Ικαρία | Ale, 500ml. 6.8 Ikariotissa| Ikaria |Ale , 500ml.

 Fischer | Pilsener, 500ml. 4.5 Fischer | Pilsener, 500ml.

 Άλφα | Lager, 500ml. 3.8 Alpha| Lager, 500ml.

Εζα Free (0,5% αλκοόλ), 330ml. 3.5 Εζα Free (0,5% alc) 330ml.

ΤΣΙΠΟΥΡΟ | ΡΑΚΗ | ΟΥΖΟ € TSIPOURO | RAKI | OYZO

Τσίπουρο | Πειρίθοον | Τύρναβος 200ml. 8.5 Tsipouro | Peirithoon | Tirnavos 200ml.

Τσικουδιά Πνευματικάκη| Χανιά 200ml. 9.5 Raki Pnevmatikaki | Chania 200ml.

Τσίπουρο | Kωστέας | Καλαμάτα 200ml. 10.5 Tsipouro | Kosteas | Kalamata 200ml.

Τσίπουρο | Κανένας | Χαλκιδική 200ml. 10.5 Tsipouro | Kanenas | Chalkidiki 200ml.

Τσίπουρο| ZHTA | Ιωάννινα 200ml. 9.5 Tsipouro | ZHTA | Ioannina 200ml.

Τσίπουρο |Μαύρο Ρόδο | Τύρναβος 200ml. 9.5 Tsipouro | Mavro Rodo | Tirnavos 200ml.

Τσίπουρο Παλαιωμένο|Σπυρόπουλος|Εύβοια
200ml.

18.5 Tsipouro AGED| Spyropoulos | Evia 200ml.

Ούζο Κατσαρός | Τύρναβος 200ml. 9.5 Ouzo Katsaros | Tyrnavos 200ml. 

Ούζο Γιαννατσή | Λέσβος 200ml. 9.5 Ouzo Yiannatsi | Lesvos 200ml. 

 Ούζο Κακίτση | Χίος 200ml. 8.5 Ouzo Kakitsi | Chios 200ml.



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ € SOFT DRINKS
Coca Cola - Zero| Πορτοκαλάδα μπλε 

| Γκαζόζα| Σόδα | 250ml.
2.2 Coca Cola / Zero | Lemon soda |

 Orengeade Blue | Soda water |  250ml.

Ξινό νερό Φλώρινας 250ml. 2.5 Sparkling water | Xino nero Florina 250ml. 

Εμφιαλωμένο Νερό 1L. 1 Bottled water 1L

ΚΑΦΕΣ € COFFEE 
Espresso μονός. 2 Espresso single.

Espresso διπλός. 2.4 Espresso Duble.
                                                                                                                                                              

                        

ΠΟΤΑ € SPIRITS
Κονιάκ | Metaxa Private Reserve. 18 Brandy | Metaxa Private Reserve. 

Ρούμι | Sailor Jerry Spiced. 8 Rum | Sailor Jerry Spiced.

Τζίν | Beefeater. 7 Gin | Beefeater. 

Βότκα | Stolichnaya. 7 Vodka | Stolichnaya.

Ουίσκι | Johnny Walker red. 7 Whisky | Johnny Walker red .

Ουίσκι | Jack Daniel's. 9 Whisky | Jack Daniel's.

Ουίσκι | Jack Daniel's Single Barrel select. 14 Whisky | Jack Daniel's Single Barrel select.

Λικέρ 50ml | Μαστίχα | Περγαμόντο | Αμύγδαλο
| Μαστίχα-ρόδι | Τριαντάφυλλο |  Μανταρίνι.

3.8 Liquor 50ml | Mastic | Bergamot | Almond 
| Mastic-pomegranate | Rose | Mandarin.

ΛΕΥΚΑ  € WHITES 

Γεροβασιλείου κτήμα (Μαλαγουζιά, Ασύρτικο) 30 Gerovassiliou (Varieties Assyrtiko, Malagouzia) 

Kτήμα ΑΛΦΑ (Sauvignon Blanc) 36 ALPHA domain (Sauvignon Blanc)

Άδολη γής Αντωνόπουλου κτήμα
(Chardonnay,Ασπρούδι,Λαγόρθι,Ροδίτης)

26 Adoli ghs Antonopoulos domain 
(Chardonnay, Asproudi, Lagorthi, Roditis) 

Θέμα Παυλίδη κτήμα
 (Sauvignon Blanc  Ασύρτικο)

30 Thema Pavlidis domain
(Sauvignon Blanc , Asyrtiko)

BLANC Παπαργυρίου κτήμα
 (Ασύρτικο, Μοσχούδι)

26 BLANC Papargiriou domain
(Asyrtiko, Moshoudi)

ΡΟΖΕ €  ROSE

Amuse Μουσών κτήμα 
(Μούχταρο, Sauvignon Blanc)

29 Amuse Muse domain 
(Mouhtaro, Sauvignon Blanc)

 Σκατζόχοιρος ΑΛΦΑ κτήμα ( Ξινόμαυρο ) 35  Skatzohiros Alfa domain  ( Xinomavro )

Τρείς Μάγισσες Ημίγλυκος, Μπαραφάκα 
(Syrah, Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο)

26 Three Witches Semi sweet, Barafakas 
(Syrah, Ayiorgitiko, Moschofilero)



ΚΟΚΚΙΝΑ  € REDS

Παπαϊωάννου κτήμα (Αγιωργήτικο) 28  Papaioannou Domain (Variety Ayiorgitiko)

Σκατζόχοιρος Άλφα κτήμα (Ξινόμαυρο) 29  Skatzohiros Alfa domain (Variety Xinomauro)

Παπαϊωάννου κτήμα (Pinot Noir) 29  Papaioannou domain (Variety Pinot Noir)

Γεροβασιλείου κτήμα 
(Syrah, Merlot, Λημνιό)

30  Gerovasiliou domain 
(Varieties Syrah, Merlot )

Δυό Ελιές Κυρ-Γιάννη κτήμα
(Syrah, Merlot, Ξινόμαυρο)

36 Duo Elies “Kir-Yianni” domain  
(Varieties Syrah, Merlot, Xinomavro) 

Μμ Σιγάλα κτήμα
(Μαυροτράγανο, Μανδηλαριά)

36 Μμ Sigalas domain
(Varieties Mavrotragano, Mandilaria)

*Κάποια πιάτα από τον κατάλογο σερβίρονται συγκεκριμένες ημέρες.
*Some dishes from the menu are served on specific days.

*Οι τιμές κάποιων προϊόντων μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
*The prices of some products are subject to change without notice.

Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου 11/11/21
Last price list update 11/11/21

www.kouvelos.com
+302114052418

info@kouvelos.com

http://www.kouvelos.com/

