
Ψωµί Bread basket

Σαλάτες Salads
Χωριάτικη Greek salad (V)
Ρόκα Παρµεζάνα Rocket/parmezan salad (V)
Σαλάτα “Ποικίλη Στοά” “Poikily Stoa” salad 
Πολίτικη Politiki salad (V)

Κρύα Ορεκτικά Cold appetisers
Τυροκαυτερή Spicy cheese dip (V)
Μελιτζανοσαλάτα Roasted aubergine & garlic dip (V)
Φάβα Mashed  beans (V)
Τζατζίκι Tzatziki (yogurt and garlic dip) (V)
Γαύρος µαρινάτος Marinated anchovies

Ζεστα ορεκτικά Hot appetisers
Κεφτεδάκια Smal deep fried meat balls
Τυροκροκέτες Cheese croquets (V)
Κολοκυθοκεφτέδες Zucchini & cheese croquets (V)
Χαλούµι σχάρας Grilled halloumi (V)
Φέτα ψητή Deep fried feta cheese (V)
Σαγανάκι τυρί Deep fried graviera cheese (V)
Πατάτες φούρνου Oven roasted potatoes (V)
Μύδια σαγανάκι Mussels saganaki (tomatoes)
Γαρίδα σαγανάκι Shrimps saganaki (cheese, tomatoes)
Μανιτάρια σχάρας Grilled mushrooms (V)

Κυρίως πιάτο Mains
Φιλετάκια Chops
Γιαουρτλού κεµπάπ Yiaourtlou kebab
Κακαλί µαλλία (χωριάτικο λουκάνικο) Traditional grilled sausage
Ο µεζές της Στοάς Poikily Stoa mezes
Η τρέλα του µάγειρα (όπως την είδε ο 
µάγειρας…)

Chef’s madness…

Κοτόπουλo φιλέτο Grilled chicken fillet
Γαρίδα σχάρας (nο 1) Grilled prawns (nο 1)
Mπεκρή µεζές Bekri mezes
Τηγανιά Selection of fried meat mezes
Καλαµάρι τηγανητό Fried calamari

Καλώς ορίσατε στην “Ποικίλη Στοα”
Welcome to “Poikili Stoa”

MENU



Ποικιλίες Mixed Platters

Ποικιλία ορεκτικών (τυροκροκέτες, 
κολοκυθοκεφτεδες, κεφτεδάκια, λουκάνικο, 
τυροκαυτερή, πατάτες, σαλάµι αέρος)

Mixed mezes platter (cheese - zucchini 
& cheese croquets, smal deep fried meat 
balls, grilled sausage, spicy cheese dip, 
fries, salami)

Ποικιλία τυριών (φέτα, ροκφόρ, γραβιέρα, 
κασέρι, µοτσαρέλα)

Cheese Platter (feta cheese, roquefort, 
graviera cheese, cheddar, mozzarela)

Ποικιλία κρεατικών µικρή Small mixed meat grill

Ποικιλία κρεατικών µεγάλη (κοτόπουλο, 
φιλέτο χοιρινό, λουκάνικο, κεφτέδες, κεµπάπ, 
πατάτες, καρότο, σως)

Large mixed meat grill (chicken, pork 
chops, sausage, meat balls, kebab, fries, 
carrot garnish & sauce)

Ποικιλία θαλασσινών µεγάλη (χταπόδι, 
καλαµάρι, σουπιά, γαρίδα, καραβίδα, µύδια, 
πατάτες, σως)

Large mixed seafood grill (octopus, 
squid, calamari, shrimp, prawns, 
mussels, fries & sauce)

Τυριά Cheese selection
Γραβιέρα Graviera cheese (V)
Ροκφόρ Roquefort (V)
Φέτα Feta cheese (V)

Επιδόρπια Desserts
Χαλβάς Halvas with ice-cream (chocolate/vanilla)
Μπακλαβάς Baklava
Ραβανί Ravani
Καζαν ντι πι Kazan di pe
Φρουτοσαλάτα Fruit salad


