
ΓΛΥΚΟ /DESSERT

Σουφλέ σοκολάτας /Chocolate soufle 4.00
Με παγωτό της επιλογής σας /With ice cream of your choice 6.30
Μηλόπιτα /Apple pie 4.00
Με παγωτό της επιλογής σας /With ice cream of your choice 6.30
American brownies 4.00
Με παγωτό της επιλογής σας /With ice cream of your choice 6.30
Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι & μέλι
/Fruit salad with yoghurt & honey 5.00

ΒΑΦΛΑ & ΚΡΕΠΑ /WAFFLE & CREPE

Βάφλα /Waffle 3.00
Κρέπα /Crepe 3.00
+ Πραλίνα ή λευκή σοκολάτα
/ Praline or white chocolate 1.50
+ Τριμμένο μπισκότο /Grated biscuit 0.50
+ Σαντιγί /Whipped cream 0.50
+ Παγωτό επιλογής σας Δωδώνη (η μπάλα)
/Ice cream of your choice Dodoni (per scoop) 2.30
+ Φρέσκα φρούτα εποχής /Fresh seasonal fruits 0.60

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες
που έχετε. Το μενού μας μπορεί να περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες ή ίχνη αυτών. (ΕΚ 1169/2011) 

FOOD MENU

ΠΑΓΩΤΟ ΔΩΔΩΝΗ
DODONI ICE CREAM

Βανίλια
Σοκολάτα
Φράουλα
Καϊμάκι
Φυστίκι
Παρφέ σοκολάτα
Παρφέ βανίλια
Στρατσιατέλα
Καραμέλα γάλακτος
Snickers (φυστικοβούτυρο
- καραμέλα - σοκολάτα)

Nuts & berries yoghurt

Vanilla
Chocolate
Strawberry
Kaimaki
Pistachio
Chocolate parfait
Vanilla parfait
Stracciatella
Caramel
Snickers (peanut butter
- caramel - chocolate)

Nuts & berries yoghurt

η μπάλα /per scoop 2.30



FOOD MENU

Please inform our staff about any allergies or intolerances you may have. Our menu may
contain allergenic substances or traces of these. (ΕΚ 1169/2011) 

ΑΛΜΥΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / SAVORY CHOICES

Onion rings
(τηγανητά πανέ κρεμμύδια με spicy σως και πατάτες country)

(pan-fried onions with spicy sauce and country potatoes) 5.00
Spicy wings
(φτερούγες κοτόπουλου με spicy σως και πατάτες country)

(chicken wings with spicy sauce and country potatoes) 5.00
Ποικιλία /Mix plate
(φτερούγες κοτόπουλου, spring rolls λαχανικών, καυτερές
τυροκροκέτες, πατάτες country, onion rings, πιτάκια, τοματίνια,
αλλαντικά, ελιές και τυριά)

(chicken wings, vegetable spring rolls, chili cheese croquettes,
country potatoes, onion rings, pita breads cherry tomatoes,
cold cuts, olives and cheeses)

για 2 άτομα/portion for 2: 8.00
για 4 άτομα /portion for 4: 15.00

Burger κοτόπουλο /Chicken burger
(μπιφτέκι κοτόπουλο πανέ, αγγουράκι τουρσί, ντομάτα,
μαρούλι, γραβιέρα, μπέικον, κρεμμύδι καραμελωμένο,
απολαυστική spicy σως, πατάτες country)

(pan-fried chicken, pickled cucumber, tomato, lettuce,
gruyere, bacon, caramelized onions, luscious spicy
sauce, country potatoes) 8.50
Burger μοσχαρίσιο μπιφτέκι /Beef burger
(μπιφτέκι μοσχαρίσιο, αγγουράκι τουρσί, ντομάτα, μαρούλι,
γραβιέρα, μπέικον, κρεμμύδι καραμελωμένο, απολαυστική
spicy σως, πατάτες country)

(beef burger, pickled cucumber, tomato, lettuce, gruyere,
bacon, caramelized onions, luscious spicy sauce,
country potatoes) 8.50
Club sandwich
(πάριζα ή γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον, πατάτες,
σως μαγιονέζα - κέτσαπ)

(cold meat or turkey, cheese, tomato, lettuce, bacon,
potatoes, mayonnaise - ketchup sauce) 8.00
Σαλάτα Ντάκος /Dakos salad
(Παξιμάδι, φρεσκοκομμένη ντομάτα, φέτα, λεξτρα παρθένο
ελαιόλαδο, κάπαρη, ρίγανη, ελιές, αλάτι, πιπέρι)

(Rusk, freshly cut tomato, feta cheese, extra virgin
olive oil, capers, oregano, olives, salt, pepper) 5.00


