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ZESTAWY SZEFA KUCHNI 

dlA dWóCH oSób – KArAFKA WINA 0.5l GrATIS

NAXoS - 170    

Pita Grecka

Tzatziki

Horiatiki

Haloumi

Gyros

Musaka

Baklawa 

   

MIloS - 195    

Pita Grecka

Taramosalata

Horiatiki

Kalamarakia tiganita

Garides Paros

Oktapodaki scharas

Bacaliaros me lahanika

Giourti me meli



MyKOnOs siGnATure DisHes 

Melitzana me giaurti 

pieczony bakłażan / mus jogurtowy / papryka florinis / owoc granatu / czosnek

24

salata Kyklades

ser manouri / pomidor / koper morski “kritamo” / pistacje 

/ liście kaparów / oliwa bazyliowa 

28

Garidosalata Mykonos

krewetki marynowane / seler / limonka / oliwa truflowa / chilli / majonez

35

Htenia  

małże Św. Jakuba w skorupie / zapiekane / masło / cytryna

 1 szt. / 18

ravioli me astako ke garides

ravioli z homarem i krewetkami / sos krewetkowy 

68

Oktapodi me Mavrodafni 

ośmiornica / wino Mavrodavne / karmelizowana cebula / fava

75

Kalamary scharas

cały grillowany kalmar / sos z oliwy, cytryny i bazylii /  

sałatka / ziemniaki pieczone  

88



ZuPy 

Fakes 

zupa z soczewicy / oliwki Kalamata / feta

16

Kunupidi

krem z kalafiora / oliwa truflowa / grzanki

16

Kakavia

kremowa zupa rybna / gruper / krewetki / małże

32

PrZeKąsKi ZiMne

Tzatziki

grecki jogurt ze świeżym ogórkiem / czosnek / koperek / grecka oliwa / 
pita grecka

14

Humus

pasta z cieciorki / tahini / grecka oliwa / czosnek / pita grecka

14

Gavros marinatos me fava

fava / marynowane filety szprotek Gavros / koper morski „kritamo” /  
kapary / cebula

22

Oktapodaki me patatosalata

marynowana ośmiornica / sałatka ziemniaczana 

36

Pikilia

feta z oliwkami Kalamatas / sery Manouri i Graviera / 
 fava z marynowanymi filetami szprotek Gavros / krewetki z Tarama / humus / 

pita

48



PrZysTAwKi GOrące

Piperies

zielone papryczki Padron z solą morską / mus jogurtowy

22

Kolokithokeftedes

placuszki z cukinii, fety i świeżych ziół / tzatziki

24

Keftedakia

kotleciki mielone z jagnięciny i wołowiny z dodatkiem czosnku i mięty /  
dip jogurtowy z miętą

24

Gavros tiganitos

smażone szprotki „Gavros” / cytryna

26 

Haloumi

grillowany ser haloumi / pomidor / bazylia / rukola / pita grecka

26

Kreatopitakia

pikantne rożki z ciasta filo z mieloną jagnięciną i świeżymi ziołami / dip paprykowy

26

Bujurdi

zapiekane greckie sery graviera, haloumi i feta / chilli / sos pomidorowy /
pita grecka

28

Garides ellinikes

krewetki / sos pomidorowy z chilli i Ouzo / feta / czosnek 

36

Garides Paros

krewetki w sosie z białego wina / pomidor koktajlowy / kolendra / chilli

36

Kalamarakia tiganita

smażone kalmary / sos tarama / cytryna

38

Meze (dla 2 osób)

krewetki / keftedakia / kolokithokeftedes/ kreatopitakia / papryczki Padron  
/ haloumi / pita grecka / dip z jogurtu greckiego

68 

Pita grecka grillowana z oregano

5



weGeTAriAńsKie

Briam

bakłażan / papryka / cukinia / ziemniaki / cebula i czosnek pieczone w 

pomidorach z serem feta

34

skordomanites 

boczniaki / czosnek / papryczki Padron / haloumi

36

ravioles me haloumi

ravioli cypryjskie z serem haloumi i miętą / sos śmietanowy z dodatkiem 

estragonu

38

sAłATKi

salata avokado 

awokado / feta / liście kaparów / rukola / granat / pomidorki koktajlowe /

krem balsamiczny 

28

salata Horiatiki

pomidor / ogórek / papryka / cebula czerwona / oliwki Kalamata / 

kapary / feta / oliwa extra vergine

28

Prasini me garides

krewetki / sałata rzymska / koperek / dymka /  pomidorki koktajlowe /

sos ladolemono

32



DAniA GłÓwne

suvlaki kotopulo
grillowany szaszłyk z kurczaka / frytki / pomidor / tzatziki / grecka pita

38
 

Musaka
grecka zapiekanka z bakłażanów, ziemniaków i mięsa mielonego

pod beszamelem serwowana z sałatką

 40
 

Gyros
prawdziwy grecki Gyros z wieprzowiny lub kurczaka / frytki /  

pomidory / cebula / pita / tzatziki

40

Burger kypriako
burger wołowy / haloumi / pomidor / karmelizowana cebula /  

mus paprykowy / frytki domowe

40

sutzukakia pikantika
pikantne kotleciki mielone z jagnięciny i wołowiny / frytki / pita grecka /  

dip paprykowy

42

souvlaki hirino
szaszłyk wieprzowy / frytki / pomidory / tzatziki / pita grecka

42

Kotopulo gemisto
pieczony filet z kurczaka kukurydzianego nadziewany haloumi i suszonymi 

pomidorami / dip paprykowy / sos cytrynowo-bazyliowy / ziemniaki pieczone

45

Magula moschari
policzki wołowe w sosie winnym / gnocchi / boczniaki / oliwa truflowa 

48

Kotsi psito 
gicz jagnięca / gnocchi / grillowany bakłażan 

62

Paidakia
kotleciki z combra jagnięcego / domowe frytki / grillowane warzywa

85

Antrykot Polska -  250g
sezonowany stek wołowy / grillowane warzywa / pieczone ziemniaki / dip paprykowy

92

Mix Grill (dla 2 osób)

kotleciki z combra jagnięcego / polędwiczki wieprzowe / fileciki z kurczaka / 
kiełbasa grecka / sutzukakia / frytki / pita grecka / sałatka / tzatziki /  

dip paprykowy

150



ryBy i OwOce MOrZA

Krithoto me garides

makaron orzo / krewetki / sos pomidorowy / parmezan

45

Bacaliaros spetsiota

filet dorsza atlantyckiego / pomidory / cebula / czosnek / zioła /  

pieczone ziemniaki

46 

Pelagos

makaron tagliatelle / krewetki / ośmiornica / małże / 

vongole / świeże pomidory

48

Tsipoura scharas

grillowana dorada / zapiekane ziemniaki / grillowane warzywa / 

sos ladolemono 

65

Garides scharas

grillowane krewetki królewskie / ryż / warzywa / sos ladolemono

65

Oktapodi scharas

ośmiornica z grilla / zapiekane ziemniaki / sos ladolemono

78

Thalassa (dla 2 osób) 

filety z dorady / ośmiornica / krewetki / smażone kalmary / szprotki „Gavros” / 

małże / ryż / grillowane warzywa / tarama / cytryna

170



Desery

Baklawa

tradycyjne greckie ciastko nadziewane migdałami i orzechami /

kulka lodów waniliowych

16

Karidogliko

ciasto orzechowe przekładane kremem waniliowym

18

Tsis keik 

sernik z mascarpone / konfitura porzeczkowa 

18

suflet sokolatas

ciastko z płynną czekoladą / kulka lodów waniliowych

19

Profitelor  

ptysie nadziewane kremem śmietanowym / sos czekoladowy /  

prażone migdały

18

Marenga Mykonos

deser z bezami i kremem z jogurtu greckiego i mascarpone /

owoce sezonowe

20

Pagoto

jedna gałka lodów

5

wszystkie ceny podane w PLn.

serwis nie jest wliczany w cenę. 

Przy grupach od 6-ciu osób doliczamy 10% serwisu.



HerBATy i KAwy

Herbata grecka z szafranem 

12

Herbata grecka górska  

12

Herbata w imbryku  

12

Herbata zimowa 

16

espresso

9

Double espresso

12

Americano 

12

cappuccino

14

cafe latte

14

ellinikos

kawa po grecku – tradycyjnie parzona w tygielku

mała 10
duża   14

KAwy nA ZiMnO

espresso Freddo

14

Frappe

14

cappuccino Freddo

14



nAPOje ZiMne  

 (0,25l)   8
 (0,85l)   25 

Tonic water, Virgin Mohito, Bitter Lemon, 
Bitter rose, Ginger Ale  (0,25l)   8

Tonic water (1l)   25

Kropla Beskidu (0,33l)   6
niegazowana lub gazowana naturalna woda mineralna

Kropla Beskidu Délice (0,75l)   12
niegazowana lub gazowana naturalna woda mineralna

Zagori (1l)   18
niegazowana grecka naturalna woda mineralna

souroti  (0,75l)   18
gazowana grecka naturalna woda mineralna

cappy juice (0,25l)   8
pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy, pomidorowy

cappy juice (1l)   25
pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, porzeczkowy

cytrynowa z trawą cytrynową,  (0,25l)   8
brzoskwiniowa z hibiskusem, mango

 

 (0,25l)   14 

sok ze świeżych owoców  (0,25l)   14
pomarańczy, grejpfrutów lub mix

Lemoniady smakowe   (0,4l)   14
 (1l)   25

sok z granatów z upraw greckich (0,2l)   18



PiwA

Amber chmielowy - z beczki  0,3l   10  
 0,5l   15 

Amber Pszeniczak - z beczki  0,3l   12  
 0,5l   17

Amber Żywe    but.   0,5l   17 

Amber Koźlak    but.   0,5l   17 

Amber johannes    but.   0,5l   17 

Amber chmielowe    but.   0,5l   17 

Mythos – piwo greckie    but.   0,33l   17 

Fix Hellas    but.   0,33l   17 

Bawaria 0%    but.   0,33l   14 

TrADycyjne GrecKie ALKOHOLe

Metaxa 5*    (40ml)   16 

Metaxa 7*    (40ml)   22 

Metaxa 12*    (40ml)   28 

Ouzo    (40ml)   10 
 but.   0,7l   140 

Ouzo Plomari    (40ml)   12 

najlepsze ouzo z wyspy Lesbos 

Tsipouro Tsilili    (40ml)   15  

tradycyjny grecki alkohol 

rakomelo Mykonos    (40ml)   14  

Tsipouro z dodatkiem miodu i ziół na ciepło

Masticha    (40ml)   12 

likier o charakterystycznym smaku, z dodatkiem żywicy z drzew porastających
wyspę Chios

Tentoura (40ml)   12 

grecki digestif o smaku cynamonu i goździków



wÓDKA

Amundsen (40ml)   12 
 (0,7l)   190 

Orkisz (40ml)   15  
 (0,7l)   250 

Grey Goose (0,7l) 490 

Beluga noble (40ml)   26  
 (0,7l)   450 

Beluga celebration  (40ml)   28 

 (0,7l)   470 

Beluga Transatlantic  (40ml)   30  
 (0,7l)   520

 

Beluga Gold Line  (0,7l)   1200 

wÓDKi sMAKOwe 

saska (40ml)   12 

Śliwka Węgierka, Wiśnia z nutą Rumu, Kawa i Brandy (0,5l)   120 

Żołądkowa Gorzka (40ml)   12 

Tradycyjna, Kolonialna Whiskey, Kolonialna Brandy (0,5l)   120 

Beluga Hunting Herbal (40ml)   28 

Beluga Hunting Berry  (40ml)   28



BourBon

jim Beam white (40ml)   14  
 (0,7l)   190 

jim Beam red stag, Honey, Apple (40ml)   16 
 (0,7 l)   220 

jim Beam Black (40ml)   17  
 (0,7l)   250 

jim Beam rye (40ml)   18 
 (0,7l)   260 

Maker’s Mark  (40ml)   20 
 (0,7l)   320 

Maker’s Mark 46 (40ml)   28 

Basil Hayden (40ml)   35 

Baker`s (40ml)   45 

Booker`s  (40ml)   48 

wHisKy

Dubliner, Dubliner Liquer  (40ml)   16 

Dewar’s white Label, Dewar`s 8 yO  

chivas regal 12 yO, Dewar’s 12 yO  (40ml)   22 

johnnie walker Black Label   

Bowmore single Malt 12 yO  (40ml)   28 

Laphroaig single Malt 10 yO  (40ml)   32 

Auchentoshan single Malt American Oak  (40ml)   35 

Auchentoshan single Malt 12yO  (40ml)   35 

Auchentoshan single Malt Three wood  (40ml)   42 

Bowmore single Malt 15 yO  (40ml)   45 

Hibiki Harmony japan  (40ml)   65



inne ALKOHOLe

Bacardi carta Blanca           (40ml)   16
 (0,7l)   220 

Bacardi carta negra  (40ml)   17 

Bacardi spiced  (40ml)   17 

Bacardi carta Oro  (40ml)   17 

Bacardi 4 Anos  (40ml)   20 

Bacardi 10 Anos (40ml)   26 

Pyrat XO rum  (40ml)   26 

Dictator rum 12 yO  (40ml)   30 

Dictator rum 20 yO (40ml)   38 

Dictator rum XO  (40ml)   70 

Tequila                                (40ml)   19

Salitos Silver, Salitos Gold (0,7l)   290

Gin Bombay sapphire          (40ml)   19  
 (0,7l)   290  

Larios 12 Mediterranea Premium Gin  (40ml)   22 

roku japanese craft Gin (40ml)   24

colombian Gin Ortodoxy (40ml)   28  

stock 84 (40ml)   14 

jegermeister (40ml)   17  

Martini (80ml)   12  
Bianco, Rosato, Rosso, Extra dry, Fiero

Martini riserva (80ml)   18
Ambrato, Rubino 

Martini riserva Bitter (80ml)   24 

Malibu, cointreau, Bailey’s, Passoa (40ml)   14 

st. Germain (80ml)   24 

campari (40ml)   16  



KOKTAjLe

Martini Tonic
Martini Bianco lub Rosso / Tonik / Limonka

18

jim Beam cola
Jim Beam / Coca Cola

21

Bacardi cuba Libre
Bacardi Carta Blanca / Coca Cola / Limonka

24

Vodka sour
Amundsen / Angostura / Sok z cytryny / Białko

24

Punisher
Jim Beam / Marakuja / Angostura / Piwo

26

cool cucumber
Amundsen / Triple Sec / Orange bitter / Ogórek / Białko

26

whisky sour
Jim Beam / Angostura / Białko

26 

Amundsen & rose
Amundsen / Róża / Grejfrut bitter /Tonic

26

Bombay Tonic
Bombay Sapphire / Tonic / Limonka

28

Bacardi Mojito
Bacardi Carta Blanca / Mięta / Cukier / Limonka

28

Long island ice Tea
Amundsen / Bombay Sapphire / Salitos Silver / Triple Sec / 

Bacardi Carta Blanca / Coca Cola
37

Old cuban
Dictador 12 YO / Angostura / Mięta / Prosecco

37

Auchentoshan julep
Auchentoshan American Oak / Mango / Mięta

42

The Original
Auchentoshan American Oak / Miód / Piwo

42

The Orange Mule 
Auchentoshan American Oak / Triple Sec / Czekoladowy bitters

44



MyKOnOs sPiriT cOcKTAiLs

Awake by the Moon

Baileys / Kahlua / Malibu / mleczny likier pomarańczowy / szot espresso /
karmelizowana pomarańcza

24

el Greco

Tentura infuzowana mandarynką / Metaxa 5* / sok z cytryny / syrop z agawy

24

Mykonos By night

Blavod vodka / Limoncello / rabarbar / czarna porzeczka / sweet&sour / białko

26

Mykonos Mojito

Metaxa 5* / mięta / cukier trzcinowy / marakuja / woda gazowana

26

Picasso’s Theory

Lillet Blanc / likier suze / gin

26

Medusa’s charm

Gin / krem z owoców leśnych / creme de cassis / sweet&sour / wanilia / białko

26

Dragon’s Breath Margarita

Tequila / puree z róży / dragon chilli syrop / limonka / cointreau / różowy 

pieprz

28

rosaline’s Garden

Gin / Lillet Blanc / ekstrakt z róży / bitter ogórkowy / limonka / tonik 

30

Zeus is a sinner

Metaxa 7* / Tentura / Masticha / Apple liquor-sweet & sour/ Mint

30

After storm

Chardonnay / Metaxa 7* / marakuja / ananas / mięta / sok z cytryny

30

Killing me softly

Absynth / Rum / Creme de menthe / Coconut syrup / Pineapple

32


