


ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS 
Παραδοσιακό τζατζίκι με φρέσκο δυόσμο     
& sticks Ελληνικής πίτας   
Traditional tzatziki with fresh mint and pita bread sticks  €7,5
 
Τηγανητά καλαμαράκια με σάλτσα αγιολί     
Fried squids with aioli sauce €10 
 
Φέτα σε τραγανή κρούστα με τσάτνεϋ κουμκουάτ & φουντούκια     
Feta cheese in crispy crust with cumquat chutney & hazelnuts  €8

Μπρουσκέτα γαύρου με μοτσαρέλα, φύλλα ρόκας, 
μαρμελάδα τομάτας & βινεγκρέτ βασιλικού   
Anchovy bruschetta with mozzarella cheese, rocket leaves, 
tomato jam & basil vinaigrette    €12

Λαχανικά σχάρας με κατίκι Δομοκού      
Grilled vegetables with katiki cheese  €8

Παραδοσιακά σπανακοπιτάκια με σως γιαουρτιού      
Traditional mini spinach pies with yoghurt sauce   €8

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Ελληνική σαλάτα με παξιμαδάκια χαρουπιού, 
κρίταμο & βινεγκρέτ βασιλικού   
Greek salad with carob rusks,   
samphire & basil vinaigrette €10
 
Σαλάτα του Καίσαρα με μαρούλι,
φλοίδες παρμεζάνας, μπέικον, καλαμπόκι, 
πικάντικα κρουτόν & σάλτσα του Καίσαρα  
Caesar’s Salad with lettuce, parmesan flakes,
bacon, corn, spicy croutons and Caesar’s sauce    €10

Τονοσαλάτα με μαρούλι, κόκκινη πιπεριά,
φρέσκο κρεμμυδάκι & άνηθο  
Tuna salad with lettuce, red pepper,
fresh onion & dill €11

Σαλάτα Caprese με φρέσκια μοτσαρέλα,
μαριναρισμένα τοματίνια, βασιλικό,
ελαιόλαδο & κουκουνάρι   
Caprese salad with fresh mozzarella, 
marinated cherry tomatoes, basil,
olive oil & pine  €12

Σαλάτα vegan με φρέσκα φύλλα σαλάτας,
τοματίνια & βινεγκρέτ βαλσάμικο     
Vegan salad with fresh salad leaves,
cherry tomatoes & balsamic vinaigrette €10
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Φιλετάκια κοτόπουλου  
Chicken fillets   + € 2 / είδος - per item    



SANDWICHES & BURGERS

Club sandwich με κοτόπουλο σχάρας, μπέικον,  
ζαμπόν, τυρί, τομάτα, μαρούλι & πατάτες τηγανητές  
Club sandwich with grilled chicken, bacon,  
ham, cheese, tomato, lettuce & french fries €14

Σάντουιτς καπνιστού σολομού με πολύσπορο ψωμί,
baby ρόκα και horseradish sauce   
Smoked salmon sandwich with multigrain bread,
baby rocket and horseradish sauce €15

Κερκυραϊκή  τσιαπάτα με νούμπουλο καπνιστό,
φέτες γραβιέρας, τσάτνεϋ κουμκουάτ, μαγιονέζα και baby ρόκα                                                                        
Corfiot ciabatta with smoked noumboulo, gruyère slices,
cumquat chutney, mayonaise & baby rocket €15

Divani Black Angus burger με πικάντικη σως, τομάτα,
μαρούλι, κρεμμύδι & πατάτες τηγανητές                                                                    
Divani Black Angus beef burger with spicy sauce, tomato,
lettuce, onion & french fries €16

Vegan burger με μπιφτέκι λαχανικών, vegan mayo sauce,
baby ρόκα, τομάτα, κρεμμύδι & πατάτες τηγανητές                                                                         
Vegan burger, vegan mayonaise sauce,
baby rocket, tomato, onion & french fries €13

ΖΥΜΑΡΙΚΑ /  PASTA 
Σπαγγέτι μπολονέζ 
Spaghetti bolognese €13

Κερκυραϊκή καρμπονάρα με καπνιστό νούμπουλο,
γραβιέρα & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Corfiot carbonara with smoked noumboulo,
gruyère & fresh ground pepper €14

Πέννες με πέστο βασιλικού    
Penne with basil pesto   €11

Vegan πέννες με φρέσκια τομάτα,
ελιές, πιπεριές, ρίγανη & ελαιόλαδο   
Vegan penne with fresh tomato,
olives, peppers, oregano & olive oil   €11



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES
Μπουτάκια κοτόπουλου σχάρας με λαδολέμονο  
Grilled chicken legs with oil-lemon sauce €14

Μπριζόλα μόσχου γάλακτος σχάρας   
Grilled veal steak €18

Μπιφτέκια σχάρας με sauce λαδολέμονου, τομάτα & ρόκα
Grilled burgers with tomato, rocket & oil-lemon sauce €15

Γύρος χοιρινός με πίτα, πατάτες τηγανητές,
τομάτα, κρεμμύδι & τζατζίκι   
Pork gyros with pitta bread, french fries, tomato and tzatziki €15

Όλα τα κυρίως πιάτα συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές ή ρύζι πιλάφι ή ανάμεικτη σαλάτα.
As a side dish you may choose between french fries, rice or mixed salad.

ΨΑΡΙΚΑ / FISH
Τσιπούρα σχάρας με φρέσκο θυμάρι, καυτερή πιπεριά & μοσχολέμονο   
Grilled sea bream with fresh thyme, chili & lime €19

Γαρίδες σχάρας με πικάντικο λαδολέμονο    
Grilled shrimp with spicy oil-lemon sauce €19

Φιλέτο λαβράκι σχάρας με μυρωδικά   
Grilled sea bass fillet with herbs €18

Όλα τα ψαρικά συνοδεύονται με πατάτες βουτύρου και άγρια χόρτα εποχής.
All the fish dishes are accompanied by buttered potatoes and seasonal greens.

PIZZA TIME 

Mαργαρίτα με τομάτα, μοτσαρέλα & φρέσκο βασιλικό   
Margherita with tomato, mozzarella cheese & fresh basil  €12 

Ελληνική Πίτσα με τομάτα, σπανάκι, φέτα, ελιές & άνηθο   
Greek Pizza with tomato, spinach, feta cheese, olives and dill  €13    
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Προσούτο Πάρμας / Nούμπουλο Κερκύρας  
Prosciutto di Parma – Corfiot noumboulo  + € 1,50 / είδος - per item

Μπέικον / Kαπνιστό ζαμπόν      
Βacon - Smoked ham   + € 1,00 / είδος - per item          

Μανιτάρια / φέτα / baby ρόκα / ελιές / τομάτα / πιπεριά   
Mushroom - feta cheese –baby rocket – olives – tomato - peppers  + € 0, 50 / είδος - per item



Στις σαλάτες χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο, στα τηγανητά φυτικό λάδι και η φέτα είναι 
Ελληνική.  Extra virgin olive oil used in salads, vegetable oil in fried items and feta cheese is 
Greek. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 
στοιχείο  (απόδειξη-τιμολόγιο). Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has 
not been received (receipt-invoice). Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. 
All prices are inclusive of taxes.

Πιάτο για χορτοφάγους / Vegetarian dish   
Πιάτο υγιεινής διατροφής / Healthy dish  
Χρησιμοποιήθηκαν καταψυγμένα υλικά / Frozen ingredients have been used  

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Γλυκό ημέρας 
Dessert of the day     €9

Γλυκό του κουταλιού με γιαούρτι 
Yoghurt with Greek sweet preserve  €6,5

Παγωτά (ανά μπάλα) 
Ice-cream (per scoop)   €3

Φρουτοσαλάτα    
Fruit salad    €8

Ζεστή μηλόπιτα με παγωτό 
Hot apple pie with ice-cream  €10

Παραδοσιακή καρυδόπιτα με παγωτό 
Traditional walnut pie with ice-cream €10
 
Σοκολατίνα 
Chocolate cake  €9

Cheesecake 
Cheesecake €9




