BREAKFAST
English breakfast with scrambled eggs on fresh hot bread, crispy bacon, grilled sausage, beans, tea or filter
coffee and juice.

8.00€

ΟΜΕΛΕΤΕΣ - OMELETS
Τυρί, ζαμπόν και ντομάτα – Cheese, ham and tomato.
Τυρί ζαμπόν και γαλοπούλα – Cheese, bacon and turkey.
Σπέσιαλ με τυρί, λουκάνικο, μανιτάρια, μπέικον, ντομάτα, κρεμμύδι και πιπεριές - Special with cheese,
sausage, mushrooms, bacon, tomato, onion and pepper.

5.50€
6.00€
7.00€

ΠΙΤΣΑ - PIZZA
Πικιόνα με σάλτσα ντομάτας, τυρί, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο και πιπεριές – Pikiona with tomato sauce,
cheese, ham, bacon, sausage and pepper.
Μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, τυρί και βασιλικό – Margarita with tomato sauce, cheese and basil.
Ελληνική με σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδι, πιπεριές, κάπαρη, ελιές, φέτα – Greek with tomato sauce onion,
pepper, capers, olives, feta.
Κλασσική με σάλτσα ντομάτας, τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και πιπεριές - Classic with tomato sauce
cheese, ham, bacon, mushrooms and peppers.

9.00€
6.50€
9.00€
9.00€

PIKIONA’S BURGERS SANDWICHES AND MORE
Χάμπουργκερ – Hamburger*.
Τσίζμπεργκερ με μπέικον και τηγανιτό αυγό – Cheeseburger with bacon and fries egg*.
Μπέργκερ κοτόπουλο – Chicken burger*.
Τσίζμπεργκερ με μανιτάρια και τηγανιτά κρεμμύδια – Cheeseburger with mushrooms and rings onion*.
Κοτομπουκιές με τηγανιτές πατάτες - Chicken nuggets and fries.
Χοιρινό σουβλάκι, τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι και τηγανιτές πατάτες – Pork souvlaki, tzatziki, tomato, onion
and fries.
Σουβλάκι κοτόπουλο, τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι και τηγανιτές πατάτες - Chicken souvlaki,tzatziki, tomato,
onion and fries.
Hot dog με μουστάρδα και κέτσαπ – Hot dog mustard and ketchup*.
Κλάμπ σάντουϊτς – Club sandwich.
Κλάμπ σάντουϊτς με κοτόπουλο και μουστάρδα – Club sandwich with chicken and mustard sause.
Τόστ με ζαμπόν και τυρί – Toast with ham and cheese*.
Σάντουϊτς με καπνιστό σολομό – Smoked salmon sandwich.
Σάντουϊτς με κοτόπουλο – Chicken sandwich*.
Τηγανιτές πατάτες – French fries.
*Με πατάτες - *Plus fries.

5.50€
7.00€
6.50€
7.00€
6.50€
9.00€
9.50€
3.50€
7.50€
8.00€
3.50€
7.50€
6.50€
3.00€
2.00€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ – APPETIZERS
Τάρτα με σπανάκι και καπνιστό σολομό - Spinach tart and smoked salmon.
Γαρίδες σχάρας με δεντρολίβανο και κόλλιανδρο πάνω σε μαραθόριζα με σάλτσα γλυκού σκόρδου - Grilled
shrimps with rosemary and coriander on a fennel with a sweet garlic sauce.
Τριλογία με ψητά λαχανικά, σύγκλινο Μάνης, ψητό χαλούμι και σάλτσα βασιλικού - A grilled vegetables
trilogy, Mani’s syglino, roast haloumi cheese and basil sauce.
Χταπόδι σχάρας πάνω σε ψητή ντομάτα με σάλτσα κόκκινου κρασιού - Grilled octopus on grilled tomato
with red wine sauce.

8.00€
11.00€
8.00€
13.00€

Γεμιστό καλαμάρι με πλιγούρι και λαδολέμονο με μαϊντανό και σκόρδο - Stuffed squid with groats and
parsley-garlic and olive oil-lemon sauce.
Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια και καπαρόφυλλα - Split peas with caramelized onions and capers
leaves.
Ρολά μελιτζάνας με μπέικον, καπνιστό τυρί Μετσόβου, πάνω σε σάλτσα ψητής κόκκινης πιπεριάς
Φρέσκος τηγανιτός γαύρος πασπαλισμένος με κόλιανδρο και ξύσμα μοσχολέμονου - Fresh fried anchovies
sprinkled with coriander and lime zest.
Πατατοσαλάτα με χταπόδι αρωματισμένο με βασιλικό, κάππαρη και αγγουράκι κορνισόν - Potato salad
with octopus flavoured with basil, capers and pickled cucumber.
Μπουκιές από χοιρινό φιλέτο με πράσο και μπισκότο γραβιέρας - Diced pork fillet with leek and gravieracheese biscuit.

8.00€
5.50€
6.00€
7.00€
7.00€
7.00€

ΣΑΛΑΤΕΣ – SALADS
Σαλάτα Pikiona με πολύχρωμα φρέσκα σαλατικά, μπέικον, χαλούμι και βινεγκρέτ μπαλσάμικο - Pikiona
salad with fresh colourful vegetables, bacon, haloumi cheese and balsamic sauce.
Πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, κρουτόν, βινεγκρέτ μουστάρδας και φλούδες γραβιέρας - Green salad with
chicken, croutons, mustard sauce and graviera peels.
Ελληνική σαλάτα με καπαρόφυλλα και μους φέτας - Greek salad with capers leaves and feta cheese
mousse.
Σαλάτα φακές με καπνιστή ρέγκα και κόλιανδρο - Lentil salad with smoked herring and coriander.
Μοτσαρέλα με μελιτζάνα πάνω σε σπανάκι, ντομάτα, ροδέλες κρεμμυδιού και αρωματικό λάδι βασιλικού Mozzarella with eggplant on spinach, tomato, onion rings and flavoured basil oil.
Πλιγουροσαλάτα με θαλασσινά και φρέσκα μυρωδικά - Groats salad with see food and fresh herbs.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΡΙΖΟΤΟ

7.00€
7.00€
6.00€
7.00€
7.00€
8.00€

PASTA – RISSOTO

Κριθαράκι θαλασσινών με φρέσκα μυρωδικά και σαφράν - See food kritharaki pasta with fresh herbs and
saffron.
Ριζότο με κοτόπουλο, ψητή κόκκινη πιπεριά και φλούδες από καπνιστό τυρί - Chicken risotto, red roast
pepper and smoked cheese peels.
Καρμπονάρα με φρέσκα μανιτάρια και σύγκλινο Μάνης - Carbonara with fresh mushrooms and Mani’s
syglino.
Σπαγγέτι με κολοκυθάκι ζουλιέν και καπνιστό σολομό - Spaghetti with squash sticks and smoked salmon.
Δίχρωμες ταλιατέλες με μοσχαρίσια φιλετάκια, φρέσκα μανιτάρια και σάλτσα από κόκκινο κρασί - Twocoloured tagliatelles with beef fillets, fresh mushrooms and red wine sauce.
Ριζότο με αγκινάρες, γαρίδες και φρέσκα φύλλα δυόσμου - Artichoke risotto, shrimps and fresh mint leaves.
Ταλλιατέλες με κοτόπουλο και σάλτσα από τρίχρωμες πιπεριές - Chicken tagliatelles with a three-coloured
pepper sauce.
Λιγκουίνι με μαραθόριζα γαρίδες και άρωμα ούζου - Linguini with fennel, shrimps and ouzo scent.
Ριζότο με μανιτάρια και φρέσκο θυμάρι - Risotto with mushrooms and fresh thyme.

10.00€
8.00€
8.00€
9.00€
10.00€
12.00€
8.00€
12.00€
8.00€

ΚΥΡΙΑ ΠΙΑΤΑ – MAIN COURSES
Φιλέτο κοτόπουλο πάνω σε ψητά σπαράγγια με λεμονάτη σάλτσα βασιλικού και σπaστή πατάτα - Chicken
fillet on roast asparagus with lemony basil sauce and mashed potatoes.
Καραμελωμένες μπουκιές κοτόπουλο, με λαχανικά, πασπαλισμένες με σουσάμι. Γαρνίρεται με τραγανές
τηγανιτές πατάτες - Diced caramelised chicken with vegetables, sprinkled with sesame. Served with french
fries.
Πύργος με χοιρινά φιλετάκια, μπισκότο κεφαλογραβιέρας, σάλτσα από φρέσκο θυμάρι συνοδευόμενο με
τηγανιτές πατάτες - Pork fillet tower, graviera biscuit, sauce made of fresh thyme with french fries on the
side.
Παϊδάκια σε κρούστα μπαχαρικών με σάλτσα από κόκκινο γλυκό κρασί και γαρνιρισμένο με σπανάκι και

8.00€
8.50€
9.00€
10.00€

σπαστή πατάτα - Lamb chops in seasoning crust with sauce made of red sweet wine. Served with spinach
and mashed potatoes.
Μοσχαρίσιο συκώτι καραμελωμένο με μπαλσάμικο και πετιμέζι - Caramelised beef liver with balsamic and
molasses.
Μοσχαρίσια φιλετάκια με φρέσκα μανιτάρια και σάλτσα μαυροδάφνης γαρνιρισμένο με πουρέ και ψητά
λαχανικά - Beef fillets with fresh mushrooms and mavrodaphnie wine sauce. Served with mashed potatoes
and grilled vegetables.
Φιλέτο φρέσκου σολομού πάνω σε σπανάκι σοτέ με λαδολέμονο βασιλικού και πλιγουροσαλάτα - Fresh
salmon fillet on spinach sauté with oil-lemon, basil sauce and groats salad.
Φιλέτο τσιπούρας με σταφίδα και δενδρολίβανο γαρνιρισμένο με σπαστή πατάτα και σπανάκι - Bream fillet
with raisins and rosemary. Served with mashed potatoes and spinach.
Τηγανιτά φιλετάκια γλώσσας με σάλτσα κάπαρης και τραγανές τηγανιτές πατάτες - Fried sole fillet with
caper sauce and french fries.

9.00€
17.00€
12.00€
12.00€
10.00€

ΣΧΑΡΑΣ – GRILLED
Χοιρινό φιλέτο σε κρούστα μυρωδικών - Pork fillet in seasonings crust.
Φιλέτο κοτόπουλο - Chicken fillet.
Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα (400-500 γρ) - Beef ribs 400-500gr.
Φιλέτο μοσχάρι - Beef fillet.
Χοιρινή μπριζόλα - Pork steak.
Μπιφτέκι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά - Burger with fresh beef minced meat.
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος - Veal steak.
Όλα τα πιάτα σχάρας γαρνίρονται με πατάτες τηγανιτές και ψητά λαχανικά - All dishes are served with
french fries and grilled vegetables.

10.00€
7.50€
17.00€
18.00€
7.50€
8.00€
14.00€

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ- TRADITIONAL
Κοκκινιστό μοσχάρι με τηγανιτές πατάτες - Beef in red sauce with french fries.
Μουσaκάς - Mousaka.
Μοσχάρι γιουβέτσι - Beef yuvetsi.
Χοιρινό σοφρίτο - Pork sofrito.

9.00€
8.00€
9.00€
8.00€

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ
Τραγανές τηγανιτές πατάτες - French fries.
Σπανάκι σοτέ - Spinach sauté.
Σπαστή πατάτα - Mashed potatoes.
Ψητά λαχανικά - Grilled vegetables.

ΓΛΥΚΑ
Υγρό κέικ σοκολάτας με παγωτό - Cake moisted in chocolate with ice-cream.
Πανακότα με ανθότυρο, μέλι και καρύδια - Panacotta with cream cheese, walnuts and honey.
Μούς λεμόνι σε βάση από θρυμματισμένα μπισκότα - Lemon mousse on crumbled biscuit.
Cheesecake με βύσσινα - Cherry cheese cake.

5.50€
4.00€
4.00€
4.50€

