
Π Ι Τ Ε Σ  Κ Α Ι  Π Ι ΤΑ Ρ ΟΥ∆ Ι Α  
T R A D I T I O NA L  P I E S

ΑΛΜΥΡΕΣ  |  SAVOURY

Η χορτόπιτα “αλλιώς”: ανοιχτή µυζηθρόπιτα γυναικείου 
συνεταιρισµού Κριτσάς µε αρωµατικά χόρτα του Μπαξεβάνη
“Unusual” greens pie: open Cretan mizythra cheese pie from Kritsa 
women’s cooperative with Chef Baxevanis’ mix of greens

14,50€

Τυρόπιτα µε φύλλο από το Σάντσι  
Cheese pie baked on the traditional Saj pan

 9,00€

Κρεατόπιτα από το Σάτσι µε κουκουνάρι, ρόδι, γιαούρτι και ταχίνι  
Meat pie baked on the Saj with pinecones, pomegranate, yoghurt and 
tahini 

10,50€

Πεϊνιρλί στον ξυλόφουρνο µε ποντιακό τυρί Γαϊς, σουτζούκι 
ελαφρώς πικάντικο και αυγό
Peynirli pie baked in the wood oven with Gais traditional cheese, spicy 
sucuk sausage and egg

15,80€

ΧΟ Ρ Τ Ο ΦΑ Γ Ι Κ Α  |  V E G ETA R I A N

Σ Α Ν Τ ΟΥ Ι Τ Σ  |  S A N D W I C H

∆ιπλό σάντουιτς µε τραγανό ψωµί τύπου λαγάνας από τον 
ξυλόφουρνο (για 2 άτοµα) µε µαρούλι, αυγό, τυρί Γαίς, τοµάτα, 
γαλοπούλα, σαλάµι και αβοκάντο
Double sandwich of crunchy flat bread from the wood oven with lettuce, 
egg, Gais cheese, tomato, turkey, salami 
and avocado

25,50€

Χορταστικό τόστ από χωριάτικο καρβέλι µε ζαµπόν, τυρί & τοµάτα
Toasted sandwich from homemade fresh bread with ham, cheese and 
tomato

8,50€

Ανοιχτό πικάντικο σάντουιτς µε χαρουπόψωµο,  αβοκάντο και αυγό
Open spicy sandwich with carob bread, avocado and egg

12,50€

Croque Madame µε χωριάτικο ψωµί, ζαµπόν, γραβιέρα, κρέµα 
τυριού και µελάτο τηγανητό αυγό
Croque Madame with homemade bread, ham, gruyere, cheese cream 
and over easy fried egg

9,50€

Croque Monsieur µε χωριάτικο ψωµί, ζαµπόν, γραβιέρα και κρέµα 
τυριού
Croque Monsieur with homemade bread, ham, gruyere cheese and 
cheese cream

9,00€

Ρολό πίτα µε φάβα, άλειµµα µελιτζάνας, ρόκα, ξινοτύρι, ντοµάτα, 
αγγούρι, κρεµµύδι και λάδι µπαχαρικών
Pita bread roll with fava beans, eggplant mousse, rocket leaves, sour 
cheese, tomato, cucumber, onion and spices olive oil

10,50€

Τραγανή πίτα  από τον ξυλόφουρνο µε αγκινάρα, καλαµπόκι, φέτα, 
τυρί γαίς, ελιές, ντοµατίνια, κρεµµύδι και πέστο βασιλικού
Crispy pie from the wood oven with artichoke, corn, feta cheese, gais 
cheese, olives, cherry tomatoes, onion and basil pesto

13,50€

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης 
Bougatsa pie from Thessaloniki

6,90€

Κρητικά γλυκά σκαλτσούνια µε φρέσκια µυζήθρα, µέλι ανθέων, 
κανέλα, καρύδια και σταφίδες
Cretan kaltzounia pies with fresh mizythra cheese, honey, cinnamon, 
walnuts and raisins

13,00€

Λεπτή Χανιώτικη πίτα από χαρούπι γεµιστή µε ξινοµυζήθρα, µε 
παγωτό κανέλλα και γλυκό κολοκύθα
Thin carob-pie from Chania Crete stuffed with sour mizythra cheese, 
with cinnamon ice cream and syrupy pumpkin

12,00€

Τραγανές τηγανίτες µε σοκολάτα, φράουλες και δυόσµο
Crunchy pan cakes with chocolate, strawberries and mint leaves

10,50€

Τραγανές τηγανίτες µε σταφυλόµελο, βιολογικό βούτυρο 
αµυγδάλου, αµύγδαλα, κανέλα και µαύρες σταφίδες
Crunchy pan cakes with grape honey, organic almond butter, almonds, 
cinnamon and black raisins

13,50€

ΓΛΥΚΕΣ | SWEET 

Αυγά µάτια της επιλογής σας 
Fried eggs, cooked as you wish

6,00€

Αυγά «Σακσούκα» µε πικάντικη σάλτσα τοµάτας και φέτα. 
Σερβίρονται µε αβοκάντο και τραγανά πιττάκια
“Shakshuka” eggs with spicy tomato sauce and feta cheese. Served with 
avocado and crispy pitta pies

14,50€

Οµελέτα µε ζαµπόν και τυρί 
Omelet with ham and cheese

10,50€

Στραπατσάδα χωριάτικη µε τοµάτα και φέτα 
Traditional scrambled eggs with tomato and Feta cheese

9,00€

Ρολό από αυγά στραπατσάδας σε πίτα από το Σάντσι, µε τυρί, 
µαρούλι, ντοµάτα, αγγούρι και αβοκάντο
Scrambled eggs wrapped in pita bread from the Saj pan, with cheese, 
tomato, lettuce, cucumber and avocado

14,80€

Οµελέτα από ασπράδια µε γαλοπούλα και τυρί 
Egg white omelet with turkey and cheese

12,50€

Όλα τα αυγά µας είναι διαλεγµένα και ελευθέρας βοσκής από την Πίνδο
All our eggs are selected and free grazing from Pindos

Μ Ε  ΑΥ Γ Ο  |  W I T H  E G G
Χ Υ Μ Ο Ι  &  S M O O T H I E S  
J U I C E S  &  S M O O T H I E S

Orange 
Φυσικός χυµός πορτοκάλι  | Fresh orange juice

5,60€

Detox
Φυσικός χυµός µε σπανάκι, πράσινο µήλο, lime και ginger 
Fresh juice with spinach, green apple, lime and ginger

7,70€

Energy
Φυσικός χυµός µε πορτοκάλι, καρότο και ginger 
Natural juice with orange, carrot and ginger

7,70€

Mixed
Φρεσκοστυµµένος ανάµεικτος χυµός µε φρούτα εποχής 
Freshly squeezed mixed juice with seasonal fruits

7,70€

Baby Βoom
Φυσικός χυµός µε γάλα, µπανάνα και µέλι     
Natural juice with milk, banana and honey

7,70€

S U N DAY  B R U N C H

@ark.glyfada


