
LI�Le'S

APPETIZERS

THE CLASSIC'S Salads

Σούπα ημέρας με φρέσκα υλικά εποχής
Soup of the day with fresh seasonal ingredients

HUMMUS //  9
με αβοκάντο και πιτάκια // with avocado and pitta bread

ΓΥΡΟΣ  // GYROS  17
χειροποίητος γύρος black angus με πιτάκια και sauce γιαουρτιού
 handmade black angus "gyros" with pitta bread and yogurt sauce 

CHICKEN BURRITO  // 21
πικάντικο burrito με κοτόπουλο και guacamole [3 τμχ]

spicy chicken burrito with guacamole [3pcs] 

POKE BOWL  // 21
με ρύζι, λαχανικά, sashimi σολομού και Ασιατικό dressing

with rice, vegetables, salmon sashimi and Asian dressing

SALMON TARTARE //  26
φρέσκος σολομός, άνηθο, κάπαρη, κρεμμύδι, wasabi, λεμόνι, σόγια

fresh salmon, dill, caper, onion, wasabi, lemon and soy

GRILLED SHRIMPS //  25 
Γαρίδες ψητές με πουρέ topinambur και vinaigrette μπέικον

with puree topinambur and bacon vinaigrette

POMODORO // 10
πέννες με ντομάτα
penne with tomato 

MINI ΒURGER  // 11
με ντομάτα και πατάτες τηγανιτές

with tomato and french fries

CHICKEN FINGERS // 10
με πατάτες τηγανιτές

with french fries 

S E R V E D  E V E R Y  S U N D A Y  F R O M  1 2 : 3 0  ’ T I L  1 7 : 0 0

BRUN� MENU

BRead
and dip

3,5

AVOCADO TOAST  // 12
με σπόρους κολoκύθας και chili flakes

προσθέστε ~poached egg   // 3 
ή ~καπνιστό σολομό  // 4

with poppy seeds and chili flakes
add ~poached egg // 3   or ~smoked 

salmon // 4

SCRAMBLED EGGS   // 12
κατσικίσιο τυρί // 2 ή ~σολομό  // 4
with goat cheese  // 2 or salmon  // 4

EGGS BENEDICT // 18
με προσούτο San Daniele

ή καπνιστό σολομό
with prosciutto San Daniele

or smoked salmon

PANCAKES  // 13
(με υλικά της επιλογής σας)

γιαούρτι, φρέσκα μούρα, μπανάνα, 
σιρόπι σφενδάμου, sauce Valrhona 

gianduja, crumble αμυγδάλου

(choose your topping)
yogurt, fresh berries, banana,

maple syrup, Valrhona gianduja sauce 
and almond crumble  

τα αυγά είναι από κότες ελευθέρας βοσκής // 

our eggs are free range

QUINOA // 14
Σαλάτα με κινόα, φακές beluga, 
καρότο, αρακά και dressing με 

whole grain μουστάρδα και μέλι
Quinoa salad with beluga lentils, 

carrot, peas and whole grain
mustard dressing with honey

GREEK // 14
Ελληνική σαλάτα με φέτα, ντοματίνια,

παξιμάδια χαρουπιού και κάπαρη
Greek salad with feta cheese, cherry 

tomatoes, carob rusks and caper
                             

GOAT CHEESE //  15
Aνάμεικτη σαλάτα, κατσικίσιο τυρί, 

αχλάδι, πεκάν και vinaigrette
από κόκκινα φρούτα

Mixed salad with goat cheese, pear, 
pekan and red fruit vinaigrette 

HEALTHY CAESAR’S // 17
με ψητό στήθος γαλοπούλας, κινόα, 

κολοκυθόσπορο και sauce γιαουρτιού
with grilled turkey fillet, quinoa, 

poppy seeds and yogurt sauce



BROWNIES // 10
με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης
with Madagascar vanilla ice cream

 
ΧΑΛΒΑΣ //  10

Ζεστός σιμιγδαλένιος χαλβάς  με παγωτό καϊμάκι
SEMOLINA PUDDING

warm semolina pudding with kaimaki ice cream 

CHURROS  // 9
Μεξικάνικοι  λουκουμάδες με ζάχαρη,

κανέλα και σοκολάτα
Mexican fried-dough pastry with sugar,

cinammon and chocolate

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ  // BOUGATSA //10
με παγωτό κανέλα και φρέσκα μαξιλαράκια ζύμης

with cinnamon ice cream and fresh pastry pads

PROFITEROLE TOWER TO SHARE // 14
Choux με κρέμα βανίλιας, λευκή σοκολάτα,

σάλτσα σοκολάτας bitter και παγωτό
βανίλια Μαδαγασκάρης

Choux with vanilla cream, white chocolate,
bitter chocolate sauce and Madagascar vanilla ice cream 

Ice cream & sorbet
μία μπάλα | one scoop // 4

δύο μπάλες | two scoops // 6

Φρέσκα φρούτα εποχής // Fresh seasonal fruit // 9

Aνανάς by air // Pineapple by air // 9

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α, Δημοτικά Τέλη και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

Prices include vat and all legal charges. For any claims we keep special forms in a separate box next to the exit.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-τιμολόγιο).
Customer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt-invoice)

Cocktails

o κιμάς στα burgers είναι από US black angus-όλα τα burgers συνοδεύονται από φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
the burgers are made of American black angus-all burgers are served with fresh french fries 

RIGATONI  // 15
ολικής αλέσεως ή gluten free με σάλτσα

φρέσκιας ντομάτας και βασιλικό 
whole grain or gluten free rigatoni
with fresh tomato sauce and basil

ORZOTΤO //  25
με γαρίδες, παρμεζάνα και μπούκοβο

with shrimps, parmesan and bukovo

BEEF FILLET // 31
Φιλέτο μοσχαρίσιο σχάρας με πουρέ καρότου,

σπαράγγια και Porto sauce
Grilled beef fillet with carrot purée,

asparagus and Porto sauce

COTOLETTA ALLA ΜILANESE // 30
με πατάτες τηγανιτές // with french fries

"THE TWENTYONE BURGER"  //  14
μαρούλι, ντομάτα και γραβιέρα

tomato, lettuce and gruyère

"HANGOVER BURGER" //  15
μανιτάρια, μπέικον, γραβιέρα και αυγό

mushrooms, bacon, gruyère and egg 

CAFÉ DE PARIS  //  35        
rib eye black angus με Café de Paris sauce και πατάτες τηγανιτές

rib eye black angus with Café de Paris sauce and french fries

"VEGAN BURGER"  //  18
Beyond Burger® από αρακά, παντζάρι, κουκιά, μαγιονέζα vegan,

μαρούλι, ντομάτα και πατάτες τηγανιτές
Beyond Burger® made from peas, beetroot, broad beans, vegan mayo, 

lettuce,  tomato and French fries

RISOTTO //  19
Risotto με σπαράγγια // Risotto with asparagus

GRILLED CHICKEN //  21
Κοτόπουλο φιλέτο με baby λαχανικά και teriyaki sauce

Chicken breast fillet with baby vegetables and teriyaki sauce

BONNE BOUCHE

Béarnaise sauce // Chimichurri sauce // Pepper sauce // Porto sauce  // 3

Πατάτες τηγανιτές // French fries // 5

Πουρές καρότου // Carrot purée // 5

Πουρές πατάτας // Potato purée // 5

με λάδι τρούφας // with truffle oil // 7

Ρύζι venere // Venere rice // 5

Χόρτα εποχής // Seasonal greens // 6

 Σπαράγγια // Αsparagus // 9

Baby λαχανικά // Βaby vegetables  // 5

 

Artisan Fromagerie
πεκορίνο με τρούφα, Parmigiano Reggiano, γκοργκοντζόλα, κατσικίσιο τυρί

truffle pecorino, Parmigiano Reggiano, gorgonzola, goat cheese 
      ανά άτομο | per person // 9        για 2 άτομα | for 2 persons // 18

Boissons
FILTER COFFEE  //    3

CAFÉ LATTE   //    4

CAPPUCCINO  //    4

DOUBLE CAPPUCCINO  //    5

FREDDO CAPPUCCINO  //     5

FREDDO ESPRESSO  //    5

ESPRESSO   //    3

DOUBLE ESPRESSO  //    4,5

TEA SELECTION  //    3,5

DETOX TEA   //    5 

φρέσκο yuzu, κανέλα

fresh yuzu, cinnamon

FRESH ORANGE JUICE   //    6

SIDES

21’s SPRITZ  //   10

Prosecco sparkling wine,

Aperol, soda

SPICY MARGARITA  //   12

Don Julio Blanco, green jalapenos 

infused, lime juice, agave syrup, 

coriander,  avocado and apple purée

BLOODY MARY  //   12

Ketel One vodka, basil and pepper 

infused, spices, orange, tomato

and lemon juice


