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The Salads 

1.) Ρόκα παρμεζάνα 
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, καρύδια, flakes παρμεζάνας και dressing 
μπαλσάμικου ——— 7,20 

2.) Πράσινη σαλάτα με ψητό παντζάρι 
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, ψητό παντζάρι, ξύγαλο, σουσάμι και 
dressing παντζαριού ——— 7,60 

3.) Πράσινη σαλάτα με τηγανητές γαρίδες 
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με γαρίδες, σουσάμι και dressing 
χαρουπιού ——— 9,80 

4.) Ceasars με ψητό κοτόπουλο 
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, ψητό φιλέτο κοτόπουλο, καλαμπόκι, 
αγγούρι, flakes παρμεζάνας και Ceasars dressing ——— 7,90 

5.) Coleslaw 
Λάχανο άσπρο και κόκκινο, καρότο και dressing μελιού ——— 4,20 

6.) Ντοματίνια με μπουράτα και αβοκάντο 
Φρέσκα ντοματίνια, αβοκάντο, πέστο βασιλικού και μπουράτα — 9,50 

7.) Αβοκάντο με μαύρο ρύζι και κινόα 
Μαύρο ρύζι, κινόα, αβοκάντο, μαρούλι, καλαμπόκι, κρεμμύδι, κόκκινο 
λάχανο, αγγούρι, ντοματίνια και λάδι βασιλικο ——— 9,80 

8.) Χωριάτικη 
Φρέσκια ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, φέτα ——— 7,50 
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The Burgers: 

9.) Hamburger 
100% μοσχαρίσιος κιμάς( 180γρ),ντομάτα, μουστάρδα, 
αγγουρομαγιονέζα και sauce bbq ——— 5,90 

10.) Cheeseburger 
100% μοσχαρίσιος κιμάς (180γρ), τυρί cheddar, ντομάτα, μουστάρδα, 
αγγουρομαγιονέζα και sauce bbq ——— 6,40 

11.) Tower burger 
100% μοσχαρίσιος κιμάς (360γρ), τυρί cheddar, μπέικον, αυγό, ντομάτα, 
μαρούλι, αγγουρομαγιονέζα και sause ουίσκι. Συνοδεύεται από πατάτες 
baby και σαλάτα coleslaw ——— 10,50 

12.) Pulled pork burger 
Σιγομαγειρεμένο χοιρινό (200γρ), καραμελωμένα κρεμμύδια, σαλάτα 
coleslaw και sauce ουίσκι. Συνοδεύεται από πατάτες baby και σαλάτα 
coleslaw ——— 10,00 

13.) Pulled lamp burger 
Σιγομαγειρεμένο αρνάκι (200γ)ρ, μουστάρδα, αρωματισμένο γιαούρτι 
και μαρούλι. Συνοδεύεται από πατάτες baby και σαλάτα μαρούλι 
———11,30 

14.) Flamingo burger 
Ψωμάκι άνθρακα, γαρίδες, μαρούλι, ντομάτα, chorizo και sauce 
χαρούπι ——— 7,90 
  
15.) Fish burger 
Ψωμάκι άνθρακα, μπακαλιάρος τηγανητός, μαρούλι, ντομάτα, 
 αγγουρομαγιονέζα και σκορδαλιά μαύρου σκόρδου ——— 7,80 
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The Sandwiches 

16.) Τσιαπάτα με ψητό baby καλαμάρι 
Καλαμάρι (140γρ), μαρούλι, ντομάτα, κρέμα σκοτυριού και sauce πίρι 
πίρι ——— 7,90 

17.) Φοκάτσια με ψητά λαχανικά 
Ψητά λαχανικά αρωματισμένα με θυμάρι, σκόρδο, πέστο μαϊντανού, 
τυρί ξύγαλο και μπαλσάμικο ——— 6,90 

18.) Μπαγκέτα Pretzel Hot dog 
2 βραστά λουκάνικα, ντομάτα, μουστάρδα, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 
μαϊντανός και ρίγανη ——— 3,80 

19.) Μπαγκέτα Pretzel Hot dog special 
2 βραστά λουκάνικα, μαγιονέζα, μουστάρδα, ντομάτα, σαλάτα 
coleslaw και καραμελωμένα κρεμμύδια ——— 4,40 

20.) Τσιαπάτα Oriental 
Κεμπάπ( 160γρ), μαρούλι, ντομάτα, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μαϊντανό, 
σάλτσα ντομάτας και γιαούρτι αρωματισμένο με lime ——— 7,20 

21.) Τσιαπάτα Classic club 
Κασέρι, τυρί cheddar, καπνιστό ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, 
μαγιονέζα. Συνοδεύεται από πατάτες baby ——— 7,30 
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Τσιαπάτα Chicken club 

22.) Ψητό φιλέτο κοτόπουλο (200γρ), παρμεζάνα, μαρούλι, αγγούρι, 
καλαμπόκι και sauce Ceasars. Συνοδεύεται από πατάτες baby ——— 9,80 

23.) Τσιαπάτα Truffle steak sandwich 
Rib eye μόσχου( 180γρ), μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα τρούφας και τυρί 
provolone. Συνοδεύεται από πατάτες baby ——— 15,80 

24.) Τσιαπάτα Dijon steak sandwich 
Rib eye μόσχου (180γρ), μαρούλι, ντομάτα, πικάντικη μουστάρδα Dijon, τυρί 
provolone και καραμελωμένα κρεμμύδια. Συνοδεύεται από πατάτες baby 
——— 15,50 

25.) Τσιαπάτα Garlic butter steak sandwich 
Rib eye μόσχου (180γρ), μαρούλι, ντομάτα, σκορδοβούτυρο, τυρί provolone, 
καραμελωμένα κρεμμύδια και sauce ουίσκι. Συνοδεύεται από πατάτες baby 
——— 15,70 

The Bao Bans 

26.) Bao ban με pulled pork 
Σιγομαγειρεμένο χοιρινό, σαλάτα coleslaw και sauce ουίσκι (2 τμχ) —— 5,80 

27.) Bao ban με τραγανό κοτόπουλο 
Τραγανό κοτόπουλο, μαρούλι και sauce Ceasars (2 τμχ) ——— 5,90 

28.) Bao ban με τραγανή γαρίδα 
Τραγανές γαρίδες, μαρούλι, μαγιονέζα χαρουπιού, chorizo και chips 
κρεμμυδιού( 2 τμχ) ——— 6,50 
  
29.) Τριλογία Bao Bans 
6 τμχ ( 2 από κάθε είδος) ——— 16,00 
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The Risotto and Pasta: 

30.) Risotto θαλασιννών 
Καλαμάρι, γαρίδες, λάδι τρούφας, βούτυρο και παρμεζάνα ——— 10,20 

31.) Κριθαρότο γαρίδας 
Γαρίδες, φρέσκα ντοματίνια, βούτυρο και παρμεζάνα ——— 12,50 

32.) Bucatini με γαρίδες 
Γαρίδες, φρέσκα ντοματίνια και παρμεζάνα ——— 12,50 

33.) Calamarata με θαλασσινά 
Καλαμάρι, γαρίδες, φρέσκα ντοματίνια και παρμεζάνα ——— 12,00 

34.) Bucatini με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό 
Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, βασιλικός και παρμεζάνα ——— 7,50 

35.) Ruote φούρνου με κιμά 
Αρωματικός κιμάς, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και παρμεζάνα — 8,00 

36.) Risotto πικάντικο 
Ντούγια, καπνιστή μπριζόλα, βούτυρο και παρμεζάνα ——— 9,50 

37.) Κριθαρότο ή Risotto μανιταριών 
Άγρια μανιτάρια, φρέσκο κρεμμύδι, βούτυρο και παρμεζάνα —— 11,50 
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The Ribs and Wings 

38.) Ριμπς χοιρινά με σάλτσα bbq 
Xοιρινά ribs(1 kgr.) Συνοδεύονται από πατάτες baby ——— 18,00  

39.) Φτερούγες με σάλτσα μέλι-σκόρδο 
5 τμχ φτερούγες( 0,5 kgr) Συνοδεύονται από πατάτες baby ——— 8,80 

40.) Φτερούγες με soya sauce 
5 τμχ φτερούγες (0,5kgr) Συνοδεύονται από πατάτες baby ——— 8,60 

41.) Φτερούγες με sauce bbq 
5 τμχ φτερούγες( 0,5 krg) Συνοδεύονται από πατάτες baby ——— 8,40 

42.) Τηγανητές πατάτες baby ——— 3,50 

43.) Τηγανητές πατάτες baby αρωματισμένες με τρούφα ——— 4,30 

44.) Τηγανητές πατάτες baby με σάλτσα pecorino ——— 4,10 

  
The Desserts 

45.) Προφιτερόλ —— 4,80 

46.) Πάβλοβα ——— 4,80 

47.) Εκμέκ κανταϊφι ——— 4,80 
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Αναψυκτικά και μπύρες 

48.) Coca Cola 330ml ——— 1,30 

49.) Coca Cola zero 330ml ——— 1,30 

50.) Coca Cola light 330ml ——— 1,30 

51.) Coca Cola χωρίς καφεϊνη 330ml ——— 1,30 

52.) Coca Cola zero 1.5 lt ——— 2,70 

53.) Sprite  330ml ——— 1,30 

54.) Fanta πορτοκάλι 330ml ——— 1,30 

55.) Fanta πορτοκάλι χωρίς ανθρακικό 330 ml ——— 1,30 

56.) Fanta λεμόνι 330ml ——— 1,30 

57.) Σουρωτή 330ml ——— 1,30 

58.) Νερό 500ml ——— 0,50 

59.) Νερό 1.5 lt ——— 1,00 
  
60.) Άλφα  330ml ——— 1,90 

61.) Fix 330ml ——— 1,90 

62.) Fix άνευ 330ml ———1,90 

63.) Kaiser 330ml ———2,20 
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