
Σε άλλες εποχές σαν γνήσιος ενετός ναυτικός θ’ αράζατε εδώ το καράβι σας. 
Τώρα πια ως σύγχρονος ταξιδευτής θα αράξετε δίπλα στη θάλασσα 

για να απολαύσετε πλήρες πρωινό, καφέ, δροσερούς χυμούς, cocktails,
παγωτά και διάφορα σνάκς. Κι αν το επόμενο πρωινό σας βρει στο ίδιο ακριβώς σημείο 
τότε σίγουρα δέσατε καλά στο Remezzo που από το 1978 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο

(όλο το χρόνο) & προσφέρει απλόχερα την φιλοξενία του...

If you have lived in another era, you would dock your ship here, just like an old Venetian sailor. 
Now, as a new-age traveller you will lay back by the sea to enjoy full breakfast, coffee,

fresh juices, cocktails, ice creams and many snacks.
And if the next morning you find yourself sitting in the very same spot, 

then it is a fact you have bonded well with Remezzo, an establishment offering 
its hospitality 24 hours a day from 1978 (for all year).

Το μενού επιμελείται με περίσσια φροντίδα ο σεφ Γεώργιος Λεονταράς 
με πολυετή πείρα στην Mεσογειακή και Eυρωπαϊκή κουζίνα.

The menu is edited with great care the chef George Leontaras 
with long experience in the Mediterranean and European cuisine.

Τιμοκατάλογος
Price List

all year long...all year long...

CODE:
12345678

REMEZZO CAFE



Πρωινό
Αγγλικό Πρωινό

κρουασάν, βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, φρυγανιές, 
φρέσκος χυμός πορτοκάλι, 

αβγά με μπέικον, καφέ ή τσάι

Κοντινένταλ
κρουασάν, βούτυρο, μαρμελάδα, 

μέλι, φρυγανιές, 
φρέσκος χυμός πορτοκάλι, καφέ ή τσάι

Απλό
ψωμί, βούτυρο, 

μαρμελάδα, καφέ ή τσάι

Γιαούρτι με μέλι
Γιαούρτι με μέλι και φρούτα

Γιαούρτι με μέλι και καρύδια
Γιαούρτι 

με διάφορα παραδοσιακά 
γλυκά του κουταλιού

Breakfast
English Breakfast
croissant, butter, jam, 
honey, toasted bread, fresh orange juice, 
eggs, bacon, coffee or tea

Continental
croissant, butter, jam, honey, 
toasted bread, fresh orange juice, 
coffee or tea

Plain
bread, butter, jam, 
coffee or tea

Yogurt with honey
Yogurt with honey and fruits
Yogurt with honey and walnuts
Yoghurt 
with various traditional sweets

Κρουασάν
Κρουασάν βουτύρου

Κρουασάν με μαρμελάδα ή μερέντα
Κρουασάν με ζαμπόν - τυρί

Croissants
Butter croissant
Croissant with jam or chocolate spread
Croissant with ham - cheese

Ομελέτες
Ομελέτα σπέσιαλ

Ομελέτα με γαρίδες
Ομελέτα με λαχανικά

Ομελέτα με λουκάνικα
Ομελέτα με ζαμπόν και τυρί

Επιπλέον υλικά για την ομελέτα σας

Omelettes
Omelette special
Omelette with shrimps
Omelette with vegetables
Omelette with sausages
Omelette with ham and cheese

Extra ingredients for your omelette

8.50

7.50

4.50

5.00

5.50

5.50

5.50

2.50

2.50

3.00

5.50

7.00

5.50

5.50

5.00

0.50





Πίτσα μίνι σπέσιαλ, 
αναψυκτικό και παγωτό

Χάμπουργκερ με πατάτες, 
αναψυκτικό και παγωτό

Τσίζμπουργκερ με πατάτες, 
αναψυκτικό και παγωτό

Τοστ με πατάτες, 
αναψυκτικό και παγωτό

Παιδική μακαρονάδα Μπολονέζ
αναψυκτικό και παγωτό

Παιδική μακαρονάδα Καρμπονάρα
 αναψυκτικό και παγωτό

Παιδική μακαρονάδα Ναπολιτέν
αναψυκτικό και παγωτό

Παιδικό σουβλάκι 
(χοιρινό ή κοτόπουλο)

αναψυκτικό και παγωτό

Κεφτεδάκια με πατάτες
αναψυκτικό και παγωτό

Κοτομπουκιές με πατάτες
αναψυκτικό και παγωτό

Special mini pizza
soft drink and ice cream

Hamburger with french fries 
soft drink and ice cream

Cheeseburger with french fries
soft drink and ice cream

Toasted Sandwich with french fries
soft drink and ice cream

Spaghetti Bolognese
soft drink and ice cream

Spaghetti Carbonara
soft drink and ice cream

Spaghetti Napolitain
soft drink and ice cream

Souvlaki on a stick
(pork or chicken)
soft drink and ice cream

Meatballs with french fries
soft drink and ice cream

Chicken nuggets with french fries
soft drink and ice cream

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00



6.50

6.50

6.50

6.50

3.00
3.50
3.50
3.50
3.50
4.00
0.50

4.50
8.50

5.00
9.00

12.00

Club Sandwich
Club with ham - bacon
Chicken Club
Club with tuna
Greek Club
feta cheese, tomato, peppers, olives, 
oregano, yogurt, lettuce

Toasted Sandwiches 
also served with fried potatoes +1€

Ham & Cheese toasted
Special toast
Toast with tuna
Toast with turkey
Toast with vegetables
Traditional sandwich
Extra ingredients for your toast

Hamburger
Hamburger with fried potatoes
Special Hamburger 
with homemade burger 
from fresh beef minced meat and fried potatoes
Cheeseburger with fried potatoes
Special Cheeseburger 
with homemade burger
from fresh beef minced meat and fried potatoes
Special Double hamburger 
with homemade burger
from fresh beef minced meat and fried potatoes

Κλαμπ Σάντουιτς
Κλαμπ με αλλαντικά
Κλαμπ με κοτόπουλο

Κλαμπ με τόνο
Κλαμπ Ελληνικό

φέτα, ντομάτα, πιπεριά, ελιές, 
ρίγανη, γιαούρτι, μαρούλι

Τοστ Σάντουιτς
σερβίρονται και με πατάτες +1€

Τοστ απλό
Τοστ σπέσιαλ
Τοστ με τόνο

Τοστ με γαλοπούλα
Τοστ λαχανικών

Χωριάτικο σάντουιτς
Επιπλέον υλικά για το τοστ σας

Χάμπουργκερ
Χάμπουργκερ με πατάτες

Special Χάμπουργκερ
με σπιτικό μπιφτέκι 

από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και πατάτες
Τσιζμπουργκερ με πατάτες

Special Τσιζμπουργκερ 
με σπιτικό μπιφτέκι 

από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και πατάτες
Special Διπλό χάμπουργκερ 

με σπιτικό μπιφτέκι 
από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και πατάτες



Ζεστά Ορεκτικά
Ψωμί - Ντιπ

Σαρδέλα

Γάβρος
Γαρίδες* βραστές

Γαρίδες* τηγανητές
Γαρίδες* σχάρας

Γαρίδες* σαγανάκι

Καλαμαράκια* τηγανητά
Χταπόδι* ψητό σχάρας

Χταπόδι* βραστό
Μύδια* σαγανάκι

Μύδια* αχνιστά 
σβησμένα με λευκό κρασί και μουστάρδα

Κεφτεδάκια παραδοσιακά με τυρί

Μανιτάρια ψητά 
με ντρέσινγκ βαλσάμικου

Μανιτάρια αλά κρεμ
Φέτα σαγανάκι 

με ντομάτα και ελαιόλαδο
Καλιτσούνια με τυρί

Καλιτσούνια με χόρτα
Καλιτσούνια ανάμικτα

1.00

7.00

7.00

10.50

10.50

10.50

10.50

7.50

10.50

10.50

10.50

10.50

8.00

7.50

6.50

6.50

3.50

3.50

3.50

Hot Appetizers
Bread - Dip
Grilled Sardines 
served with olive oil - lemon sauce and herbs

Deep Fried Anchovies
Boiled shrimps*
Fried shrimps*
Grilled shrimps*
Shrimps* “Saganaki” finished with ouzo, 
red tomato sauce and feta cheese

Deep Fried calamari*
Octopus* grilled
Boiled octopus*
Mussels* Saganaki finished with ouzo, 
red tomato sauce and feta cheese

Steamed Mussels* 
finished with white wine and mustard sauce

Traditional meatballs with cheese

Grilled Mushrooms 
with vinegar dressing

Mushrooms a la crème
Baked Feta cheese 
with tomato sauce and olive oil
Traditional pies with cheese
Traditional spinach pies
Traditional pies with spinach and cheese

* κατ./fr.



2.50

3.50

3.50

4.50

5.00

5.00

6.00

6.00

4.00

6.50

7.50

10.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

4.00

Ζεστά Ορεκτικά 
Σκορδόψωμο

Μπρουσκέτες 
με ντομάτα, μοτσαρέλα, βασιλικό και σκόρδο

Πατάτες τηγανητές
Τυρί σαγανάκι
Τυροκροκέτες
Ντολμαδάκια

Κολοκυθοκεφτέδες
Ανάμικτα τηγανητά 

(κολοκύθια, μελιτζάνες, μανιτάρια)

Σφακιανή πίτα
Γραβιέρα ψημένη 

σε φύλλο κρούστας με μέλι και σουσάμι

Χαλούμι ψητό με πιτάκια  
ντομάτα και σάλτσα πέστο

Κρύα Ορεκτικά
Γαρίδες* κοκτέιλ

Τυρί φέτα
Τζατζίκι

Τυροκαυτερή
Μελιτζανοσαλάτα

Ταραμοσαλάτα
Ρώσικη σαλάτα

Ντάκος

Hot Appetizers 
Garlic bread
Bruschetta 
with tomato, mozzarella, basil and garlic

French fries
Saganaki (fried cheese)

Cheese croquettes
“Dolmadakia”
Stuffed vine leaves with rice and fresh herbs

Fried zucchini patties with cheese and fresh herbs

Mixed fried vegetables 
(zucchini, aubergine, mushrooms)

Traditional Cretan pie
Gruyere cheese 
fried in phyllo pastry with honey and sesame seeds

Grilled Haloumi cheese with pita bread 
tomato and pesto sauce

Cold Appetizers
Shrimp* cocktail
Feta cheese 
Tzatziki
“Tirokafteri” Spicy cheese dip

Aubergine salad
“Taramosalata” Fish roe salad

Russian salad
“Dakos” (Cretan rusk with tomato,
mizithra cheese and olive oil) 



Σούπες
Μανιταρόσουπα

Κοτόσουπα
Ντοματόσουπα

Κρεμμυδόσουπα

Σαλάτες
Κρητική σαλάτα

Σαλάτα REMEZZO
μαρούλι, αγγούρι, ντοματίνια, ρόκα, ρόδι, αραβικά 

πιτάκια, πράσινο μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα, 
ντρέσινγκ από χυμό ροδιού, σόγια και ελαιόλαδο

Σαλάτα Ρόκα - Παρμεζάνα
Σαλάτα κηπουρού

μαρούλι, ρόκα, σταμναγκάθι, 
ανθότυρος ξηρός, λιαστή ντομάτα, 
κουκουνάρι, βαλσάμικο, ελαιόλαδο

Χωριάτικη σαλάτα
Τονοσαλάτα

Σαλάτα θαλασσινών
Κοτοσαλάτα

Σαλάτα του Σεφ
Σαλάτα του Καίσαρα

Σαλάτα του καλοκαιριού
μοτσαρέλα, ντοματίνια, 

ελαιόλαδο, βασιλικό, πιπέρι φρέσκο

Soups
Mushroom soup
Chicken soup
Tomato soup
Onion soup

Salads
Cretan salad
Salad REMEZZO
lettuce, cucumber, cherry tomatoes, rocket, pomegran-
ate, Arabic pies, green apple, dried apricots, dressing of 
pomegranate juice, soy and olive oil

Rocket - Parmesan Salad
Gardener’s Salad
lettuce, rocket, “stamnagathi” (Cretan green), 
dry anthotyros, sun-dried tomatoes, pine nuts, bal-
samic vinegar, olive oil

Greek Salad
Tuna Salad
Seafood Salad
Chicken Salad
Chef ’s salad
Caesar’s salad
Summer Salad
mozzarella, tomato,
olive oil, basil, fresh ground pepper

5.00

5.00

5.00

5.00

7.50

8.00

6.50

7.00

5.50

7.00

9.50

7.50

7.00

8.00

7.00

* κατ./fr.



Μεζέδες
Τηγανιά χοιρινή

Τηγανιά κοτόπουλο 
με μέλι και μουστάρδα

Τηγανιά ανάμικτη σε ψωμί
Μπεκρή μεζέ

χοιρινές μπουκιές σβησμένες σε κρασί 
με κόκκινη σάλτσα και λαχανικά

Γιαουρτλού
σουτζουκάκια με κόκκινη σάλτσα, 

σος γιαουρτιού και πιτάκια

Χαλούμι ψητό με πιτάκια  
ντομάτα και σάλτσα πέστο

 

Κρέπες
Κρέπα με κιμά

Κρέπα αλλαντικών
Κρέπα με λαχανικά
Κρέπα REMEZZO
Κρέπα “Πειρασμός”

Επιπλέον υλικά  για την κρέπα σας

Mezedes
“Tigania” stir fried pork

“Tigania” stir fried chicken
with honey and mustard
Mixed “Tigania” in grilled bread
Bekri meze 
pork tender loins finished with red wine,
red sauce and vegetables

Giaourtlou
traditional meatballs with red sauce, yogurt sauce 
and toasted pies 

Grilled Haloumi cheese with pita bread 
tomato and pesto sauce

Crepes
Crepe with minced meat
Ham - Bacon - Cheese crepe
Crepe with vegetables
Crepe REMEZZO
Crepe “Temptation”

Extra ingredients for your crepe

7.00

8.00

9.50

7.50

7.50

7.50

7.00

7.00

7.00

7.50

7.50

+0.50



Πιάτα της Ωρας
Σουβλάκι χοιρινό με πατάτες τηγανητές

Σουβλάκι κοτόπουλο 
με πατάτες τηγανητές και ρύζι

Μπριζόλα χοιρινή 
με πατάτες τηγανητές και ρύζι

Μπιφτέκια με πατάτες
Μπιφτέκι γεμιστό με τυρί,

πατάτες και ρύζι

Κεμπάπ αρνίσιο 
με πίτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές 

και σος γιαουρτιού

Κεφτεδάκια με πατάτες
Φιλέτο κοτόπουλο 

με ρύζι και λαχανικά σωτέ

Φιλέτο κοτόπουλο 
με σάλτσα γκουαγκαμόλε, 

τραγανά πιτάκια και ρύζι

Φιλέτο μοσχάρι 
με πατάτες ψητές και λαχανικά σωτέ

Grilled
Pork Souvlaki with french fries

Chicken Souvlaki
with french fries and rice

Pork Chop
with french fries and rice

Burger with french fries
Burger stuffed with cheese,
potatoes and rice

Lamb kebab
with pita, onions, french fries
and yogurt sauce

Meatballs with french fries
Chicken fillet
with rice and sautéed vegetables

Chicken fillet
with guacamole sauce,
pies and crispy rice

Beef Fillet (Ox)
with baked potatoes and sautéed vegetables

10.50

11.50

10.50

10.50

11.50

12.50

9.50

11.50

13.50

22.50

Όλα τα κρέατα είναι φρέσκα και ντόπια / All meats are fresh and local

0



Πιάτα της Ωρας
Ψαρονέφρι στη σχάρα 

με πατάτες τηγανητές και λαχανικά σωτέ

Σκαλοπίνια με σάλτσα ψητού, 
με πατάτες τηγανητές και ρύζι

Παϊδάκια στη σχάρα 
με πατάτες τηγανητές

Μενταγιόν φιλέτο μοσχάρι 
με σάλτσα και ρύζι

Γύρος κοτόπουλο
Γύρος χοιρινός

Παντζετάκια στη σχάρα 
με πατάτες τηγανητές και σάλτσα πάπρικα

Σνίστελ χοιρινό 
με πατάτες τηγανητές και ρύζι

Σνίτσελ κοτόπουλο 
με πατάτες τηγανητές και ρύζι

Μπριζολάκια λαιμού 
με πατάτες, ρύζι και σάλτσα bbq

Κόρντον Μπλου 
με πατάτες και ρύζι

Ποικιλία Κρεατικών (μικρή)
Ποικιλία Κρεατικών (μεγάλη)

Grilled
Grilled Tenderloin
with french fries and sautéed vegetables

Pork medallions grilled with sauce,
with french fries and rice

Grilled lamb chops
with french fries

Beef tenderloin medallions
with sauce and rice

“Gyros” Chicken
“Gyros” Pork
Grilled Pork chops
with french fries and paprika sauce

Pork Schnitzel
with french fries and rice

Chicken Schnitzel
with french fries and rice

Shoulder pork chops
with potatoes, rice and bbq sauce

Cordon Bleu
with potatoes and rice

Mixed Meat Plate (small)
Mixed Meat Plate (large)

14.50

16.50

10.50

21.50

9.50

9.50

9.50

10.50

11.50

9.50

13.50

25.00

35.00

0



Seafood
Grilled swordfish* fillet
with vegetables and rice

Gilthead sea bream
with rice and sautéed vegetables

Grilled Salmon
with sautéed vegetables and rice

Fried anchovies
Sardines grilled or fried
Grilled octopus*
Fried Calamari*
Shrimps* “Saganaki” finished with ouzo, 
red tomato sauce and feta cheese

Mussels* Saganaki finished with ouzo, 
red tomato sauce and feta cheese

Steamed Mussels* 
finished with white wine and mustard sauce

Fisherman’s Plater (small)
octopus*, calamari*, shrimps*, mussels*,
fish fillet, small fish, sauces

Fisherman’s Plater (large)
octopus*, calamari*, shrimps*, mussels*,
fish fillet, small fish, sauces

* κατ./fr.

12.50

14.50

15.50

7.00

7.00

10.50

7.50

10.50

10.50

10.50

30.00

40.00

Θαλασσινά
Φιλέτο ξιφία* ψητό 

με λαχανικά και ρύζι

Τσιπούρα 
με ρύζι και λαχανικά σωτέ

Σολομός ψητός σχάρα 
με σωτέ λαχανικά και ρύζι

Γαύρος τηγανητός
Σαρδέλα ψητή ή τηγανητή

Χταπόδι* ψητό
Καλαμαράκια* τηγανητά

Γαρίδες* σαγανάκι

Μύδια* σαγανάκι

Μύδια* αχνιστά 
σβησμένα με λευκό κρασί και μουστάρδα

Ποικιλία θαλασσινών (μικρή)
χταπόδι*, καλαμάρι*, γαρίδες*, μύδια*, 

ψάρι φιλέτο, ψιλό ψάρι, σάλτσες

Ποικιλία θαλασσινών (μεγάλη)
χταπόδι*, καλαμάρι*, γαρίδες*, μύδια*, 

ψάρι φιλέτο, ψιλό ψάρι, σάλτσες





Traditional Cuisine
Moussaka
Spicy Meatballs with rice (Smyrna style)
Beef Stifado
“Kleftiko” traditional recipe

Παραδοσιακή Κουζίνα
Μουσακάς

Σουτζουκάκια με ρύζι
Μοσχάρι στιφάδο

Κλέφτικο

9.00

10.00

11.50

13.50

0

Πίτσα
Πίτσα Μαργαρίτα
Πίτσα Λαχανικών

Πίτσα Τυρί - Πεπερόνι
Πίτσα με Κιμά

Πίτσα Χωριάτικη
Πίτσα Ρόκα - Μοτσαρέλα

Πίτσα με Κοτόπουλο
Πίτσα Μοτσαρέλα - Λιαστή ντομάτα

Πίτσα Χαβάη
Πίτσα Σπέσιαλ

Πίτσα Θαλασσινών

8.50 15.00

9.50 16.00

9.50 16.00

9.50 16.00

9.50 16.00

10.50 17.00

10.50 17.00

10.50 17.00

10.00 16.00

10.50 17.00

10.50 17.00

Pizza
Pizza Margarita
Pizza Vegetarian
Pizza Pepperoni
Pizza with minced meat
Greek Pizza
Pizza Rocket - Mozzarella
Pizza di Pollo
Pizza Mozzarella - Sun dried tomato
Hawaii pizza
Pizza Special
Fruit of the Sea pizza

κανονικό
regular

γίγας
king size



* κατ./fr.

0

Ζυμαρικά
Σπαγγέτι Ναπολιτάν

ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, τυρί

Σπαγγέτι Μπολονέζ
κιμάς, τυρί

Σπαγγέτι Καρμπονάρα
κρέμα γάλακτος, μπέικον, τυρί

Σπαγγέτι λαχανικών
Σπαγγέτι Mεντιτεράνιαν

βίδες με ελιές, φέτα, λιαστή ντομάτα, 
σκόρδο, ελαιόλαδο

Σπαγγέτι αλ πέστο
με βασιλικό, κουκουνάρι, ελαιόλαδο, παρμεζάνα

Λαζάνια
Μακαρόνια φούρνου 

με ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, 
κόκκινη σάλτσα, γκούντα και ρεγκάτο

Πέννες με κοτόπουλο, 
εστραγκόν και κρέμα γάλακτος

Ταλιατέλες με σολομό
μυρωδικά, κρεμμύδι, κρέμα γάλακτος

Σπαγγέτι θαλασσινών
ντομάτα, μύδια*, γαρίδες*, 

καβουρόψιχα*, κρεμμύδι, τυρί

Αστακομακαρονάδα (για 2 άτομα)
Αστακομακαρονάδα (για 4 άτομα)

Ριζότο
Ριζότο με σπανάκι

ξηρό ανθότυρο και φέτα

Ριζότο μανιταριών
ρύζι αρμπόριο, μανιτάρια (πορτσίνι, άσπρα), 

κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα

Pasta
Spaghetti Napolitan
tomato, onion, garlic, peppers, cheese

Spaghetti Bolognese
minced meat, cheese

Spaghetti Carbonara
cream, bacon, cheese

Spaghetti with vegetables
Fusilli Pasta Mediterranean
fusilli with olives, feta cheese, sun dried tomato, 
garlic, olive oil

Spaghetti al pesto
with basil, pinecone seeds, olive oil, parmesan

Lasagne
Spaghetti in the oven
with ham, bacon, mushrooms,
red sauce, Gouda and regato cheese

Penne with chicken,
tarragon and cream

Tagliatelle with salmon
herbs, onion, cream

Seafood spaghetti
tomato, mussels*, shrimps*,
crab meat*, onion, cheese

Lobster Spaghetti (for 2 pers)
Lobster Spaghetti (for 4 pers)

Risotto
Risotto with spinach
dry anthotyros and feta cheese

Risotto with mushrooms
arborio rice, mushrooms (porcini, white)
cream, parmesan

6.50

7.50

7.50

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

9.50

12.50

13.50

45.00
90.00

8.00

9.50



Special Ice Creams
Fruit salad with ice cream & cream
Plain Fruit salad 
Strawberries with ice creams & cream
Strawberries topped with brandy
Fruit salad with yoghurt
Melon ice cream
Bella Elena
(vanilla, chocolate, pistachio, pear, whipped cream)

Spaghetti ice cream
(vanilla, strawberry syrup, whipped cream)

Potato ice cream
(vanilla, whipped cream, chocolate syrup, almonds)

Pizza ice cream
(vanilla, strawberry syrup, fresh fruits, whipped cream)

Egg’s ice cream
(vanilla, cream with peaches)

Lovers ice cream
(vanilla, chocolate, pistachio, strawberry, whipped cream)

Children’s ice cream Pinocio
(vanilla, chocolate, whipped cream)

Ice cream Swan
(vanilla, chocolate, pistachio, whipped cream)

Banana split
(banana, chocolate, chocolate syrup, whipped cream)

Παγωτά
Φρουτοσαλάτα με παγωτό & σαντιγύ

Φρουτοσαλάτα σκέτη
Φράουλες με παγωτό & σαντιγύ

Φράουλες με κονιάκ
Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι

Παγωτό πεπόνι
Όμορφη Ελένη

(κρέμα, σοκολάτα, φυστίκι, αχλάδι, σαντιγύ)

Μακαρόνια παγωτό
(βανίλια, σιρόπι φράουλα, σαντιγύ)

Πατάτα παγωτό
(βανίλια, σαντιγύ, σιρόπι σοκολάτα, αμύγδαλα)

Πίτσα παγωτό
(βανίλια, σιρόπι φράουλα, φρέσκα φρούτα, σαντιγύ)

Αβγά μάτια παγωτό
(βανίλια, σαντιγύ, ροδάκινο)

Παγωτό των ερωτευμένων
(βανίλια, σοκολάτα, φυστίκι, φράουλα, σαντιγύ)

Παιδικό παγωτό Πινόκιο
(κρέμα, σοκολάτα, σαντιγύ)

Παγωτό Κύκνος
(κρέμα, σοκολάτα, φυστίκι, σαντιγύ)

Μπανάνα σπλίτ
(μπανάνα, σοκολάτα, σιρόπι σοκολάτας, σαντιγύ)

7.50

6.00

6.50

6.50

7.50

6.50

6.50

5.00

5.00

6.50

6.50

6.50

3.50

7.00

7.00



Special Ice Creams 
RΕΜΕΖΖΟ special
(vanilla, chocolate, pistachio, 
strawberry, fresh fruits, syrup, whipped cream)

Tropical
(vanilla, chocolate pistachio, strawberry, whipped cream)

Magna e bevi
(vanilla, strawberry, orange juice, 
fresh fruits, whipped cream)

Cafe glase
(vanilla, mocha, ice coffee, whipped cream)

Chicago
(chocolate, chocolate syrup, almonds, whipped cream)

Ekmek
(kantaifi, kaimaki ice cream)

Soda ice cream 
Stracciatella ice cream 
Caramel ice cream
Kaimaki ice cream
Parfait 
(chocolate, cream)

Cookies ice cream
Mixed ice cream
(chocolate, vanilla, pistachio, whipped cream)

Παγωτά 
RΕΜΕΖΖΟ σπέσιαλ

(βανίλια, σοκολάτα, φυστίκι, φράουλα, φρέσκα 
φρούτα, σιρόπι, σαντιγύ)

Τρόπικαλ
(βανίλια, σοκολάτα,φυστίκι, φράουλα, σαντιγύ)

Μάγγνα ε μπέβι
(κρέμα, φράουλα, χυμός πορτοκάλι, 

φρέσκα φρούτα, σαντιγύ)

Καφέ γλασέ
(βανίλια, μόκα, νές καφέ, σαντιγύ)

Σικάγο
(σοκολάτα, σιρόπι σοκολάτας, αμύγδαλα, σαντιγύ)

Εκμέκ
(κανταΐφι, παγωτό καϊμάκι, σαντιγύ)

Σόδα παγωτό
Στρατσιατέλα παγωτό

Καραμέλα παγωτό
Καϊμάκι παγωτό

Παρφέ παγωτό 
(σοκολάτα, κρέμα)

Παγωτό με μπισκότα
Ανάμικτο

(σοκολάτα, κρέμα, φυστίκι, σαντιγύ)

7.50

6.50

6.50

5.50

6.50

6.50

4.50

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

5.00



Κρέπες - Βάφλες
Κρέπα με μερέντα, 

σαντιγύ, σιρόπι

Κρέπα με σοκολάτα, 
φρούτα, σαντιγύ, σιρόπι

Κρέπα με παγωτό, 
φρούτα, σαντιγύ, σιρόπι

Κρέπα με σοκολάτα, 
παγωτό, φρούτα, σαντιγύ,

σιρόπι, ξηρούς καρπούς

Βάφλα με σοκολάτα, 
σαντιγύ, φρούτα, σιρόπι

Βάφλα με σοκολάτα,
ξηρούς καρπούς, σαντιγύ, φρούτα, σιρόπι

Βάφλα με παγωτό, σαντιγύ,
φρούτα, σιρόπι, ξηρούς καρπούς

Βάφλα με σοκολάτα, παγωτό, 
σαντιγύ, φρούτα, σιρόπι, ξηρούς καρπούς

Crepes - Waffles
Crepe with chocolate praline, 
whipped cream & syrup 

Crepe with chocolate praline, fruits, 
whipped cream & syrup 

Crepe with ice cream, 
fruits, whipped cream & syrup 

Crepe with chocolate praline, 
ice cream, fruits, whipped cream, 
syrup, dry nuts 

Waffle with chocolate praline, 
whipped cream, fruits & syrup 

Waffle with chocolate praline, 
dry nuts, whipped cream, fruits, syrup

Waffle with ice cream, syrup, 
whipped cream, fruits, dry nuts 

Waffle with chocolate praline, 
ice cream, fruits, syrup, dry nuts

Γλυκά
Καρυδόπιτα

Μηλόπιτα
Μπακλαβάς

Κανταΐφι
Γαλακτομπούρεκο

Σπιτικό κέικ σοκολάτα
Special Cheese Cake

Καρυδόπιτα με παγωτό & σαντιγύ
Μηλόπιτα με παγωτό & σαντιγύ

Μπακλαβάς με παγωτό & σαντιγύ
Κανταΐφι με παγωτό & σαντιγύ

Γαλακτομπούρεκο με παγωτό & σαντιγύ
Σπιτικό κέικ σοκολάτα 

με παγωτό & σαντιγύ
Cheese Cake με παγωτό & σαντιγύ

Pastries
Walnut pie
Apple pie
Baclava
Kantaifi
Cream cake
Home made chocolate cake
Special Cheese cake
Walnut pie with ice cream & whipped cream
Apple pie with ice cream & whipped cream
Baclava with ice cream & whipped cream
Kantaifi with ice cream & whipped cream
Cream cake with ice cream & whipped cream
Home made chocolate cake 
with ice cream & whipped cream
Cheese cake with ice cream & whipped cream

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
4.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

6.50

6.00

5.50

6.00

6.00

5.50

5.50

7.50

7.50



sweets



4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

3.00

3.00

3.00

3.50

3.50

3.00

3.00

3.50

5.00

5.50

5.00

5.00

5.00

5.00

6.00

Μιλκ Σέικ
Βανίλια

Σοκολάτα
Φράουλα

Φυστίκι
Μπανάνα

Πορτοκάλι
Βύσσινο

Λεμόνι
Καφέ

Πεπόνι
Καρπούζι
Ροδάκινο

Φρέσκοι Χυμοί
Πεπόνι

Καρπούζι
Πορτοκάλι

Ακτινίδιο
Μπανάνα

Ντομάτα
Μήλο

Φράουλα
Κοκτέιλ χυμών

Κοκτέιλ χυμών με γιαούρτι και μέλι

Γρανίτες
Πορτοκάλι
Μπανάνα
Φράουλα

Λεμόνι
Κοκτέιλ

Milk Shakes
Vanilla
Chocolate
Strawberry
Pistachio
Banana
Orange
Cherry
Lemon
Coffee
Melon
Watermelon
Peach

Fresh Juices
Melon
Watermelon
Orange
Kiwi
Banana
Tomato
Apple
Strawberry
Fruit punch
Smoothy

Sorbets
Orange
Banana
Strawberry
Lemon
Cocktail



Fresh Juicesfresh
juices



Καφέδες
Εσπρέσσο

Διπλό Εσπρέσσο
Καπουτσίνο

Λατέ
Μοκατσίνο

Διπλό Καπουτσίνο
Εσπρέσσο παγωμένο

Καπουτσίνο φρέντο
Στιγμιαίος καφές
Στιγμιαίος καφές

(σοκολάτα, καραμέλα, φουντούκι, βανίλια)

Φραπέ με παγωτό
Ελληνικός καφές

Διπλός Ελληνικός καφές
Καφές φίλτρου

Καφές φίλτρου με γεύσεις
(σοκολάτα, καραμέλα, φουντούκι)

Σοκολάτα
Σοκολάτα βιενουά

Φροτσίνο μόκα
Φροτσίνο σοκολάτα

Σοκολάτα παγωμένη
Τσάι

(χαμομήλι, λεμόνι, ροδάκινο, μέντα)

Τσάι παγωμένο 
(λεμόνι, ροδάκινο)

Γεύσεις: 
καραμέλα, φουντούκι, σοκολάτα, φράουλα

Coffee
Espresso
Double espresso
Cappuccino
Late coffee
Moccachino
Double cappuccino
Espresso freddo
Capuccino freddo
Instant coffee
Instant coffee
(chocolate, caramel, praline, vanilla)

Frappe with Ice Cream
Greek coffee
Double Greek coffee
Filter coffee
Filter coffee with flavours
(chocolate, caramel, praline)

Hot chocolate
Chocolate viennois
Froccino mocha
Froccino chocolate
Cold chocolate
Tea
(camomile, lemon, peach, mint)

Ice tea
(lemon, peach)

Flavours: 
caramel praline, chocolate, strawberry 

2.50

3.50

3.00

3.50

3.50

4.00

3.50

3.50

2.50

3.00

4.50

2.00

2.50

2.50

3.00

3.50

4.00

4.00

4.00

4.50

2.50

3.00

0.50



Special Καφέδες
REMEZZO καφές
 Ιρλανδικός καφές
 Ισπανικός καφές

 (γκράντ μαρνιέ, καλούα, μπράντυ, καφέ, σαντιγύ)

 Καλυψώ καφέ
(Tία Mαρία, καφέ, σαντιγύ)

 D.Ο.Μ καφέ
(βενεδικτίνη, καφέ, σαντιγύ)

Γκαλλιάνο καφέ
(γκαλλιάνο, καφέ, σαντιγύ)

Μπέιλις καφέ
 (μπέιλις, καφέ, σαντιγύ)

Μεξικάνικος καφές
(τεκίλα, καφέ, σαντιγύ)

Special Coffee
REMEZZO coffee 
Irish coffee 
Spanish coffee
(grand marnier, kahlua, brandy, coffee, whipped cream)

Calypso coffee
(Tia Maria, coffee, whipped cream)

D.O.M coffee
(benedictine, coffee, whipped cream)

Galliano coffee
(galliano, coffee, whipped cream)

Baileys coffee
(baileys, coffee, whipped cream)

Mexican coffee
(tequila, coffee, whipped cream)

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50



Σαμπάνιες - Champagne
Moet & Chandon Brut 750ml  75.00

Moet & Chandon Brut 200ml  22.00

Asti Martini 750ml 30.00

Asti Martini 200ml  11.00

Cair demi - sec 200ml  11.00

Μπύρες - Beers
 0.33lt 0.50lt

Alfa 3.50 4.00

Amstel 3.50 4.00

Heineken 3.50 4.00

Mythos 3.50 4.00

Κaiser ξανθιά / blonde 3.50 4.00

Fix μαύρη / dark 4.00 

Guinness 5.50 
Bud 5.00 
Stella Artois 5.00 
Corona 5.00 
Buckler (χωρίς αλκοόλ / alcohol free) 5.00 

Cider 5.00 
Mac Farland 5.50 
Erdinger 5.50 
Μικρή βαρελίσια Μύθος / Small draft Mythos 3.50  
Μεγάλη βαρελίσια Μύθος / Big draft Mythos 4.00

Mπότα / Boot Beer 1t 8.50

Σφηνακια / Shots 3.00

Αναψυκτικά / Soft Drinks 2.50

Εμφιαλωμένο Νερό / Table Water 1.00

Ανθρακούχο Νερό / Sparkling Water 2.50

Ανθρακούχο Νερό  3.00
Sparkling Water Perrier 

RTDS
Gordon’s Space 5.50 

Red bull  5.50

Smirnoff ice  5.50

Bacardi Brezzer 5.50

(orange, lemon, watermelon)



Απεριτίφ
Ούντερμπεργκ

Φερνέτ Μπράνκα

Ούζο ποτήρι
Ούζο λεμονάδα

Ούζο “Πλωμάρι” καραφάκι
Ούζο “Μανωλακάκη” καραφάκι

Ούζο “Βαρβαγιάννη”μπλε καραφάκι
Ούζο  “Βαρβαγιάννη”πράσινο καραφάκι

Ούζο “Μίνι” καραφάκι
Ποτήρι τσικουδιά

Καραφάκι τσικουδιά
Καραφάκι ρακόμελο

Καραφάκι τσίπουρο με γλυκάνισο

Λικέρ
Γκράντ Μαρνιέ, Κουαντρό

Βενεδικτίνη
Μπέιλις, Τία Μαρία

Αμαρέτο
Καλούα

Μαλιμπού

5.00

5.00

2.50

4.00

6.50

6.50

7.00

7.00

6.50

2.00

6.00

7.00

6.50

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

Aperitifs
Underberg
Fernet Branca

Ouzo glass
Ouzo with lemon
Ouzo “Plomari” carafe
Ouzo “Manolakaki” carafe
Ouzo “Varvagiani” blue carafe
Ouzo “Varvagiani” green carafe
Ouzo “Mini” carafe
Raki glass
Raki carafe
“Rakomelo” (raki with honey) carafe
“Tsipouro” with anise carafe

Liqueur
Grand Marnier, Cointreau
Benedictine
Baileys, Tia Maria
Amaretto
Kahlua
Malibou

Ποτά 
Βότκα, Ουίσκι, Ρούμι

Τζιν, Τεκίλα
Μαρτίνι, Καμπάρι

Γαλλικό κονιάκ V.S.O.P.
Μεταξά 5*
Μεταξά 7*

Ουίσκι Σπέσιαλ
Σίβας, Ντίμπλ, Τζάκ Ντανιέλ 

Ουίσκι Μπέρμπον

6.00

6.00

6.00

8.00

5.50

6.00

7.50

6.00

Spirits
Vodka, Whiskey, Rum 
Gin, Tequila 
Martini, Campari 
French cognac V.S.O.P.
Metaxa 5* 
Metaxa 7*

Special Whiskey
Chivas, Dimple, Jack Daniels 
Bourbon Whiskey



Cocktails & Long DrinksCocktails & Long Drinks
New Cocktails
Apple Martini 
(vodka, lime juice, apple sourz, sugar syrup)

Passion Rum 
(rum, lime juice, simple syrup, bitter, passion fruit)

Tropic Nigth 
(vodka, papaya, lime juice, triple sec)

Red Forest 
(gin, blackberries, syrup, lime)

Summer Time In Chios 
(Skinos, gin, lemon, sugar, balsam)

Papaya spiced Taste 
(vodka,papaya, lime, sugar, ginger)

Exotic Side 
(rum, passion fruit, lemon, strawberry)

Blood Martini 
(vodka, lime, blood orange, bitter)

Sweet Bitter 
(vodka, lemon, sugar, kiwi, orange juice)

Tiki Cocktails
Caipirinha 
(cachaca, lime, sugar)

Blue Hawaii 
(rum, pineapple, curacao, malibu)

Mai Tai 
(rum, orgeat, triple sec, bitter, lime juice, sugar syrup)

Pina Colada 
(rum, pineapple, coconut)

Blue Lagoon 
(vodka, curacao, soda, lemon juice)

Sex on the Beach 
(vodka, orange, pineapple, amaretto)

Frozen Cocktails
Margarita Strawberry 
(tequila, lime, cointreau)

Daiquiri Banana 
(rum, lime, sugar, banana)

Daiquiri Strawberry 
(rum, lime, sugar, strawberry)

Global Signature Cocktails
Dry Martini (gin, vermouth)

Margarita 
(tequila, lime juice, cointreau, strawberry)

Cosmopolitan 
(vodka, lime juice, cointreau, cranberry)

White Lady 
(gin, triple sec, lemon juice, cream)

Pink Lady 
(gin, triple sec, lemon juice, grenadine, cream)

Black Russian (vodka, kahlua)

White Russian (vodka, kahlua, milk)

Manhattan 
(bourbon whiskey, bitter, vermouth rosso)



Διοργανώνουμε 
το πάρτυ γεννεθλίων σας

WE CAN ORGANISE 
YOUR BIRTHDAY PARTY!!!

IF YOU DON’T FIND YOUR FAVORITE COCKTAIL 
ON OUR LIST YOU MAY ASK FOR IT.

Sour Cocktails
Whiskey Sour (whiskey, lemon juice)

Brandy Sour (brandy, lemon juice)

Rusty Nail 
(bourbon whiskey, drambuie)

Harvey Wallbanger
vodka, galliano, orange juice)

French Connection 
(grand marnier, kahlua, brandy)

Kamikaze
(vodka, cointreau, lemon juice)

Crème De Cocktails
B-52 (kahlua, grand marnier, baileys)

Lumumba Hot or cold 
(brandy, crème de cacao, chocolate, cream)

Long Drinks
Tequila Sunrise 
(tequila,orange juice, grenadine)

Mojito (lime, sugar, mint, soda)

Gin Fizz (gin, lime, sugar, soda)

Alabama Slammer 
(vodka, southern comfort, orange juice)

Screw Driver (vodka, orange juice)

Cuba Libre (rum, lime, cola)

Bloody Mary 
(vodka, lemon juice, tabasco, tomato juice, 
worcestershire sauce)

Special 
Long Island iced-tea 
(rum, gin, tequila, vodka, cointreau, cola, lime)

Remezzo Special

8.00€

8.50€

all Cocktails....



Εντός του καταστήματος διατίθενται δελτία παραπόνων.
Complaint forms can be found inside the shop.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σηφογιαννάκη Ειρήνη

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται / In the prices are included:
Δημοτικός Φόρος / Municipal tax:  2%  

Φ.Π.Α / VΑΤ : 13% - 23%

Ποσοστά Σερβιτόρων:

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). 

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT 
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE).


