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ZESTAWY SZEFA KUCHNI 

dlA dWóCH oSób — KArAFKA WINA 0.5l GrATIS

NAXOS — 200  

Pita Grecka

Tzatziki

Horiatiki

Haloumi

Gyros

Musaka

Baklawa 

  

MilOS — 220  

Pita Grecka

Taramosalata

Horiatiki

Kalamarakia tiganita

Garides Paros

Oktapodaki scharas

Midia saganaki

Giourti me meli



MyKOnOs siGnATure DisHes 

Melitzana me giaurti 

pieczony bakłażan / mus jogurtowy / papryka florinis /  

owoc granatu / czosnek

26

salata Kyklades

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

liście kaparów / oliwa bazyliowa 

32

Midia saganaki 

małże / zapiekane / pomidory / ser feta

32

Oktapodi me Mavrodafni 

ośmiornica / wino Mavrodavne / karmelizowana cebula / fava

48

ravioli me garides

ravioli z krewetkami / sos krewetkowy 

62

Brizola Hirini

grillowany kotlet ze schabu z żeberkiem / grillowane warzywa / 

talarki z ziemniaków

62

Kalamary scharas

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

sałatka / ziemniaki pieczone  

110



ZuPy 

Fakes 

zupa z soczewicy / oliwki Kalamata / feta

18

Kunupidi

krem z kalafiora / oliwa truflowa / grzanki

20

Kakavia

kremowa zupa rybna / gruper / krewetki / małże

36

PrZeKąsKi ZiMne

elies Kalamatas

oliwki Kalamata 100g / oliwa / oregano / pita

16

Tzatziki

grecki jogurt ze świeżym ogórkiem / czosnek /  

koperek / grecka oliwa / pita grecka

19

Humus

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

20

Gavros marinatos me fava

fava / marynowane filety szprotek Gavros /  

koper morski „kritamo” / kapary / cebula

28

Garidosalata Mykonos

krewetki marynowane / seler / limonka /  

oliwa truflowa / chilli / majonez

38

Pikilia

papryczki florinis z oliwkami Kalamata / feta i ser Graviera /

fava z marynowanymi filetami szprotowymi Gavros /

krewetki z taramą / hummus / melitzanosalata / pita

58



PrZysTAwKi GOrące

Piperies

zielone papryczki Padron z solą morską / mus jogurtowy

24

Kolokithokeftedes

placuszki z cukinii, fety i świeżych ziół / tzatziki

26

Gavros tiganitos

smażone szprotki „Gavros” / cytryna

28 

Haloumi

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

30

Keftedakia

kotleciki mielone z jagnięciny i wołowiny
z dodatkiem czosnku i mięty / tzatziki

32

Kreatopitakia

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

32

Bujurdi

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

32

Garides ellinikes

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

42

Garides Paros

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

42

Kalamarakia tiganita

smażone kalmary / sos tarama / cytryna

44

Meze (dla 2 osób)

krewetki / keftedakia / kolokithokeftedes / kreatopitakia /
papryczki Padron / haloumi / pita grecka / tzatziki

74 

Pita grecka grillowana z oregano

7



ryBy i OwOce MOrZA

Krithoto me garides

makaron orzo / krewetki / sos pomidorowy / 

parmezan

52

Bacaliaros spetsiota

filet dorsza atlantyckiego / pomidory / cebula /  

czosnek / zioła / pieczone ziemniaki

54 

Pelagos

makaron tagliatelle / krewetki / ośmiornica /  

małże / świeże pomidory

56

Garides scharas

grillowane krewetki królewskie / ryż / 

grillowane warzywa / sos ladolemono

75

Tsipoura scharas

grillowana dorada / zapiekane ziemniaki / 

grillowane warzywa / sos ladolemono 

80

Oktapodi scharas

ośmiornica z grilla / zapiekane ziemniaki /  

grillowane warzywa / sos ladolemono

95

Thalassa (dla 2 osób) 

filety z dorady / ośmiornica / krewetki / smażone kalmary / 

szprotki „Gavros” / małże / ryż / grillowane warzywa / 

tarama / cytryna

210



DAniA GŁÓwne

suvlaki kotopulo
grillowany szaszłyk z kurczaka / talarki z ziemniaków /

pomidor / tzatziki / grecka pita

42 

Musaka
grecka zapiekanka z bakłażanów, ziemniaków i mięsa mielonego

pod beszamelem serwowana z sałatką

 46 

Gyros
prawdziwy grecki Gyros z wieprzowiny lub kurczaka / talarki z ziemniaków /  

pomidory / cebula / pita / tzatziki

46

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

mus paprykowy / talarki z ziemniaków

46

souvlaki hirino
szaszłyk wieprzowy / talarki z ziemniaków / pomidory / tzatziki / pita grecka

46

sutzukakia pikantika
pikantne kotleciki mielone z jagnięciny i wołowiny / talarki z ziemniaków / 

pita grecka / dip paprykowy

47

Kotopulo gemisto
pieczony filet z kurczaka nadziewany haloumi i suszonymi pomidorami /

dip paprykowy / sos cytrynowo-bazyliowy / ziemniaki pieczone

48

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

58

souvlaki arnaki
szaszłyk z polędwicy jagnięcej / grillowane warzywa /  

pieczone ziemniaki / tzatziki / pita 

88

Paidakia
kotleciki z combra jagnięcego / talarki z ziemniaków / grillowane warzywa

120

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

120

Mix Grill (dla 2 osób)
kotleciki z combra jagnięcego / polędwiczki wieprzowe / fileciki z kurczaka / 

kiełbasa grecka / sutzukakia / talarki z ziemniaków / pita grecka /  
sałatka / tzatziki / dip paprykowy

185



weGeTAriAńsKie

Briam

bakłażan / papryka / cukinia / ziemniaki / cebula i czosnek  

pieczone w pomidorach z serem feta

38

skordomanites 

boczniaki / czosnek / papryczki Padron / haloumi

40

ravioles me haloumi

ravioli cypryjskie z serem haloumi i miętą / sos śmietanowy  

z dodatkiem estragonu

42

sAŁATKi

salata avokado 

awokado / feta / liście kaparów / rukola / granat / 

pomidorki koktajlowe / krem balsamiczny 

35

salata Horiatiki

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

kapary / feta / oliwa extra vergine

35



Desery

Profitelor 

ptysie nadziewane kremem śmietanowym /  

sos czekoladowy / prażone migdały

20

Baklawa

tradycyjne greckie ciastko nadziewane migdałami i orzechami /

kulka lodów waniliowych

22

Karidogliko

ciasto orzechowe przekładane kremem waniliowym

22

Tsis keik 

sernik z mascarpone / konfitura porzeczkowa 

22

Marenga Mykonos

deser z bezami i kremem z jogurtu greckiego i mascarpone /

owoce sezonowe

24

suflet sokolatas

ciastko z płynną czekoladą / kulka lodów waniliowych

25

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 

14

Herbata grecka górska 

12

Herbata w imbryku 

12

napar ze świeżej mięty  

18

espresso

10

Double espresso

12

Americano 

12

cappuccino

14

cafe latte

14

ellinikos
kawa po grecku – tradycyjnie parzona w tygielku

mała 12

duża  15

KAwy nA ZiMnO

espresso Freddo

14

Frappe

15

cappuccino Freddo

16



rOZGrZewAJące nAPOJe 
nA seZOn ZiMOwy

Herbata zimowa

miód / przyprawy korzenne / suszone maliny

20

napar z imbiru

Imbir / cytryna / miód

18

napar z czarnej porzeczki i rumu

Bacardi carta negra / likier figowy / przyprawy korzenne

26 

Grzane wino białe

białe wino / likier z bergamotki / skórka pomarańczy / 

przyprawy / bitter śliwkowy

28

Bombay Mykonos Twist

Gin Bombay Sapphire / owoce leśne / rozmaryn / greipfruit

30

Dewar’s And Pears 

DEWAR’S 8 Portugese Smooth / syrop demerara / 

puree z gruszki / sour / białko / bitter whisky

30 

Partas Oldfasioned

Metaxa 7* / tentura infuzowana pomarańczą / 

bitters kakaowy / mavrodafne

32

Greek sidecar 

Metaxa 5 / cointreau / sok z limonki / Rakonelo

36



nAPOJe ZiMne 

 (0,25l)  12

 (0,85l)  32

Tonic water, Virgin Mohito,  (0,25l)  12

Bitter Lemon, Bitter rose  

Tonic water (1l)  32

Kropla Beskidu (0,33l)    9
niegazowana lub gazowana naturalna woda mineralna

Kropla Beskidu Délice (0,75l)  19
niegazowana lub gazowana naturalna woda mineralna

Zagori (1l)  20
niegazowana grecka naturalna woda mineralna

souroti  (0,75l)  22
gazowana grecka naturalna woda mineralna

cappy juice (0,25l)  12
pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy, pomidorowy

cappy juice (1l)  32
pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, porzeczkowy

cytrynowa z trawą cytrynową,  (0,25l)  12
brzoskwiniowa z hibiskusem, mango 

 (0,25l)  18 

sok ze świeżych owoców  (0,25l)  18
pomarańczy, grejpfrutów lub mix

Lemoniady smakowe  (0,4l)  18 

zapytaj obsługę jakie dzisiaj mamy smaki (1l)  35

sok z granatów z upraw greckich (0,2l)  24



PiwA Z BecZKi

Amber chmielowy  0,3l  14 
 0,5l  18

Amber Pszeniczniak  0,3l  15
 0,5l  22

PiwA BuTeLKOwe

Amber Żywe   but.  0,5l  20 

Amber Koźlak   but.  0,5l  20

Amber Johannes   but.  0,5l  20

Amber chmielowe   but.  0,5l  18

Amber Grand imperial   but.  0,5l  22

Mythos – piwo greckie   but.  0,33l  18 

Fix Hellas – piwo greckie   but.  0,33l  18 

Bawaria 0%   but.  0,33l  17

Bawaria Przeniczna 0%   but.  0,33l  17

TrADycyJne GrecKie ALKOHOLe

Metaxa 5*   (40ml)  22 

Metaxa 7*   (40ml)  28

Metaxa 12*   (40ml)  42

Metaxa Grand Fine  (40ml)  48

Ouzo   (40ml)  12
 but.  0,7l  170 

Ouzo Plomari   (40ml)  16 
najlepsze ouzo z wyspy Lesbos  but.  0,7l  210

Tsipouro Tsilili   (40ml)  18 
tradycyjny grecki alkohol  but.  0,7l  250

rakomelo Mykonos   (40ml)  16 
Tsipouro z dodatkiem miodu i ziół na ciepło (0,2l)  68

Masticha   (40ml)  18
likier o charakterystycznym smaku, z dodatkiem żywicy  
z drzew porastających wyspę Chios

Tentura (40ml)  18
grecki digestif o smaku cynamonu i goździków



wÓDKA

Amundsen (40ml) 15 

 (0,7l) 250 

Orkisz (40ml) 22 

 (0,7l) 360 

Grey Goose (40ml) 38

 (0,7l) 650 

Belvedere (40ml) 35

 (0,7l) 600 

wÓDKA sMAKOwA 

saska (40ml) 15

Śliwka Węgierka, Wiśnia z nutą Rumu, Kawa i Brandy, Pigwa (0,5l) 180

Żołądkowa Gorzka (40ml) 15 

Tradycyjna, Figa (0,5l) 180

Gin 

Bombay sapphire (40ml) 19 

Bombay sapphire sunset (40ml) 19

Millhills (40ml) 22 
Dry gin, Pineapple, Strawberry 

roku (40ml) 27

ruM

Bacardi   (40ml) 20

Carta Blanca, Carta Oro, Carta Negra, Spiced (0,7l) 300 

Bacardi Añejo 4 yO  (40ml) 28

Bacardi Añejo 8 yO  (40ml) 35

Bacardi Diez 10 yO (40ml) 40

Dictator rum 12 yO  (40ml) 40

Dictator rum 20 yO (40ml) 56

Pyrat XO (40ml) 34

Leblon cachaca (40ml) 28 



BourBon

Jim Beam white (40ml) 20 

 (0,7l) 320 

Jim Beam Black (40ml) 24 

Jim Beam rye (40ml) 24

Jim Beam flavoured (40ml) 20

Red Stag, Honey, Apple, Peach 

Maker’s Mark  (40ml) 30 

Maker’s Mark 46 (40ml) 40

wHisKy

Dewar`s 8 yO  (40ml) 19

 (0,7l) 300

Dewar’s 12 yO  (40ml) 26

(0,7l) 410

Dubliner  (40ml) 19

chivas 12 yO  (40ml) 26

 (0,7l) 410

chivas 18 yO  (40ml) 52

Hibiki  (40ml) 110

sinGLe MALT

Aberfeldy 12 yO (40ml) 42

Aberfeldy 16 yO (40ml) 60

Autmore 12yO  (40ml) 50

craigellachie 13 yO  (40ml) 50

Auchentoshan single Malt American Oak  (40ml) 40

Auchentoshan single Malt 12 yO  (40ml) 36

Auchentoshan single Malt Three wood  (40ml) 51

Laphroaig single Malt 10 yO  (40ml) 48



TeQuiLA 

salitos   (40ml) 24

Silver, Gold (0,7l) 390

Patron silver  (40ml) 35 

(0,7l) 590

cOGnAc 

courvosier Vs (40ml) 37

courvosier VsOP (40ml) 50 

VerMOuTH 

Martini (80ml) 18 

Fiero, Bianco, Rosso, Rosato, Extra dry

Martini (80ml) 20

Ambrato, Rubino 

Martini Bitter (80ml) 20

Martini nolo 0% (80ml) 18

Floreeal, Vibrante 

LiKiery

Passoa  (40ml) 18

cointreau  (40ml) 22

De Kuyper Peachtree (40ml) 18

st. Germain (20ml) 27 

Bailey’s (40ml) 18

Kahlua (40ml) 18 

Jegermeister (40ml) 20

Becherovka (40ml) 19 

Absynt (40ml) 25



KOKTAJLe

Martini Fiero & Tonic 
Martini Fiero / Tonik / Pomarańcza

28

Bombay Tonic
Gin Bombay Sapphire / Tonic / Limonka

35

Bombay rosaline’s Twist
Gin Bombay Sapphire / Ekstrakt z róży / Bitter Ogórkowy /  

Limonka / Tonik Różany

37 

Bombay Mandarine Twist
Gin Bombay Sapphire / Mandarynka / Sweet-Sour

37

Bacardi cuba Libre
Bacardi Carta Oro / Coca Cola / Limonka

32

Bacardi Mojito 
Bacardi Carta Oro / Mięta / Cukier / Limonka

35 

Jim Beam cola
Jim Beam / Coca Cola

28

Vodka sour
Amundsen / Angostura / Sok z cytryny / Białko

28

Dewar`s HighBall
Dewar`s 8 YO / Imbir / Limonka

35

Punisher
Jim Beam / Marakuja / Angostura / Piwo

35

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

32

whisky sour
Jim Beam / Angostura / Białko

32 

Amundsen & rose
Amundsen / Róża / Grejfrut bitter /Tonik

32

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

Bacardi Carta Blanca / Coca Cola

45



 Old cuban
Dictador 12 YO / Angostura / Mięta / Prosecco

45

Auchentoshan Julep
Auchentoshan American Oak / Mango / Mięta

48

The Original
Auchentoshan American Oak / Miód / Piwo

48

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

48

MyKOnOs sPiriT cOcKTAiLs

el Greco
Tentura Infuzowana Mandarynką / Metaxa 5* /  

Sok Z Cytryny / Syrop z Agawy

32

Medusa’s charm
Gin Bombay Sapphire / Krem z owoców leśnych /  
Creme De Cassis / Sweet&Sour / Wanilia / Białko

36

Mykonos By night
Blavod vodka / Limoncello / Rabarbar /  

Czarna Porzeczka / Sweet&Sour / Białko

37

Mykonos Mojito
Metaxa 5* / Mięta / Cukier Trzcinowy / Marakuja / Woda Gazowana

36

Zeus is a sinner
Metaxa 5* / Tentura / Masticha / Apple liquor-sweet & sour/ Mięta

38

Picasso’s Theory
Gin Bombay Sapphire / Lillet Blanc / St. Germain

38

Dragon’s Breath Margarita
Tequila / Puree Z Róży / Dragon Chilli Syrop / Limonka /  

Cointreau / Różowy Pieprz

45

After storm
Chardonnay / Metaxa 5* / Marakuja / Ananas / Mięta / Sok z cytryny

39

Pornstar Martini
Marakuja / Wódka Amundsen / Passoa / Wanilia / Prosecco

39


