Restaurant Menu

Ατομικό Κουβέρ / Serving

Σπιτική Αραβική Πίτα στον ξυλόφουρνο
Flavors of the East - Welcome Dips
ελιές, χούμους, γιαούρτι, πιπεριές, ταχίνι, μελιτζάνα

1,50 €

Home-made Pitta Bread from the wood oven
Flavors of the East - Welcome Dips
olives, hommus, yoghurt, peppers, tahini, aubergine

Σαλάτες / Salads

Φατούς
Κλασική γεύση της Μέσης Ανατολής. Μαρούλι, ρόκα,
αγγουράκι, κόκκινη και πράσινη πιπεριά, φρέσκο
κρεμμυδάκι, ντομάτα, ραπανάκι, σουμάκ, ελαιόλαδο,
βαλσάμικο, μελάσα ροδιού, και κρουτόν πίτας

6,50 €

Fattoush
Classic flavors of the middle east. Lettuce, arugula,
cucumber, red and green peppers, green onion,
tomato, radish, sumac, olive oil, balsamic vinegar,
pomegranate molasses and pitta crouton

Ταμπουλέ
Η δημοφιλής σαλάτα μας με ψιλοκομμένο μαιντανό,
πλιγούρι, αναμεμειγμένο με κρεμμύδι,
ντομάτα, δυόσμο, ελαιόλαδο, και χυμό λεμονιού

5,50 €

Tabbouleh
Our popular parsley salad with bulgur,
mixed with chopped onions, tomatoe, mint,
olive oil, and fresh lemon juice

Σιράζι
Μία ανάλαφρη σαλάτα με ψιλοκομμένη ντομάτα,
αγγουράκι, τυρί φέτα και χυμό λεμονιού

5,50 €

Shirazi
A colorful, light tomato, cucumber and
fresh red onion salad. Served with feta cheese,
olive oil and fresh lemon juice dressing

Φαλάφελ Σαλάτα
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με μαρούλι,
ντομάτα, αγγουράκι, ραπανάκι, ρόκα και δυόσμο.
Σερβίρεται με φαλάφελ και σως ταχίνι

8,50 €

Falafel Salad
A mixed green salad with a twist.
Lettuce, tomato, cucumber, radish, arugula and mint.
Served with falafel and tahini dressing

Αρουγκούλα
Διαχρονική και αγαπημένη. Ρόκα και τυρί χαλούμι

9,00 €

Arugula
An all-time classic rocket salad with haloumi cheese

Εξωτική
Νόστιμη και υγιεινή.
Σπανάκι, καρύδια, ρόδι, ξινόμηλο, χαλούμι.
Γαρνίρεται με ελαιόλαδο και σουσάμι

10,40 €

Exotic
Healthy and tasteful. Spinach, walnuts,
pomegranate, sour apple, halloumi cheese, topped
with olive oil, pomegranate sauce and sesame seeds

Divan
Ρόκα, ντοματίνια, κουκουνάρι,
καπνιστό φιλέτο μοσχάρι, παρμεζάνα.
Γαρνίρεται με μέλι και βαλσάμικο

11,80 €

Divan
Rocca, cherry tomato, pine nuts, caramelized
walnuts, smoked beef filet, parmesan cheese,
topped with honey balsamic dressing

Κρύα Ορεκτικά / Cold Appetizers

Χούμους
Το γνήσιο από ρεβύθια, ταχίνι, χυμό λεμονιού.
Σερβίρεται με σπιτική πίτα

4,80 €

Hommus
Chickpea puree, tahini, fresh lemon juice.
Served with our homemade pitta

Χούμους Κουκουνάρι / Σαούρμα
Χούμους με κουκουνάρι ή μοσχάρι.
Σερβίρεται με σπιτική πίτα

7,50 €

Hοmmus snobar / shawarma
Hommus topped with pinenuts and / or beef.
Served with our homemade pitta

Μουτάμπαλ
Καπνιστή μελιτζάνα με ταχίνι, χυμό λεμονιού.
Γαρνιτούρα από φρέσκο ρόδι.
Σερβίρεται με σπιτική πίτα

5,50 €

Moutabal
Char-grilled aubergines blended with tahini,
fresh lemon juice. Garnished with pomegranate.
Served with our homemade pitta

Λάμπνε
Κρεμώδες άλειμμα από γιαούρτι
αρωματισμένο με δυόσμο.
Σερβίρεται με σπιτική πίτα

4,80 €

Labneh
A thick creamy yoghurt
blended with mint and fresh onions.
Served with our homemade pitta

Μουχάμαρα
Ένα μοναδικό άλειμμα από κόκκινες πιπεριές, καρύδια,
τριμμένη φρυγανιά, χυμό λεμονιού, μελάσα ροδιού.
Σερβίρεται με σπιτική πίτα

6,50 €

Muhammara
A vibrant red pepper dip with crushed walnuts,
breadcrumbs, lemon juice, pomegranate molasses.
Served with our homemade pitta

Κίμπε Νάγιε
Ανατολίκο ταρτάρ. Κίμας μοσχαρίσιος, πλιγούρι,
κρεμμύδι, δυόσμο, βασιλικό και μπαχαρικά Λιβάνου.
Σερβίρεται με ποικιλία φρέσκων λαχανικών

16,00 €

Kebbeh Nayeh
Middle Eastern version of steak tartare.
Groud beef, crackled wheat, onion, mint, basil,
special seasoning. Topped with olive oil.
Served with a selection of fresh vegetables

Ποικιλία Τουρσί
Αγγουράκι, μελιτζάνα, πιπεριά, ελιές

5,00 €

Selection of Pickles
Cucumber, aubergine, peppers, marinated olives

Ολιβιέ
Μια ‘ρώσικη’ με ανατολίτικο χαρακτήρα.
Κοτόπουλο, πατάτα, αρακάς, αυγό,
τουρσί και μαγιονέζα.

6,00 €

Olivier
A ‘Russian salad’ with an eastern twist.
Chicken, potato, green peas, eggs,
pickles and mayonaise

ΓιούΚαμπερ
Γιαoύρτι με τριμμένο αγγούρι, καρύδια,
σταφύδες και φρέσκο δυόσμο

4,80 €

YuCumber
Yoghurt with grated cucumber, walnuts,
raisins and fresh mint

Ζεστά Ορεκτικά / Hot Appetizers

Κίμπε
Γεμιστοί κεφτέδες με ανατολίτικο χαρακτήρα.
Πλιγούρι, μοσχαρίσιος κιμάς, κρεμμύδι και κουκουναρι

6,50 €

Kebbeh
A mixture of minced beef and crackled wheat,
filled with ground beef, diced onions and pine nuts

Ρακακάτ
Πιτάκια με γέμιση μοτσαρέλας, φέτα,
αρωματισμένα με φρέσκο δυόσμο και πιπεριές

4,80 €

Rakakat
Mozarella and feta cheese mixed with
mint and peppers, wrapped in pastry

Σαμπούσεκ
Κιμαδοπιτάκια με παραδοσιακά
ανατολίτικα μπαχαρικά

5,20 €

Sambusek
Pastry filled with minced beef
and a mixture of middle eastern spices

Φαλάφελ
Τραγανοί ρεβυθοκεφτέδες.
Σερβίρεται με ταχίνι, ντομάτα και τουρσί

5,50 €

Falafel
Freshly fried falafel,
served with pickles, tahini dip

Ουάρακ Ενάμπ
Ντολμαδάκια με ρύζι, κιμά και μυρωδικά.
Μαγειρεμένα σε χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο

5,50 €

Warak Enab
Vine leaves filled with rice, minced beef and herbs.
Cooked in lemon juice and olive oil

Άσμπαλ Παστουρμά
Ένα ξεχωριστό αρμένικο ορεκτικό με παστουρμά
και ποικιλία τυριών τυλιγμένο σε σπιτικό φύλο

5,50 €

Asbal Pasturma
A distinctive armenian appetizer with pasturma
and a mixture of cheeses filled in homemade pastry

Μακάνεκ
Σπιτικά λουκάνικα Λιβάνου
σωταρισμένα με χυμό λεμονιού

7,50 €

Makanek
Mini beef sausages
sauteed in lemon sauce

Τζαουάνεχ
Φτερούγες κοτόπουλο ψημένες στα κάρβουνα
και σωταρισμένες σε ελαιόλαδο με σκόρδο,
κόλιανδρο και χυμό λεμονιού

5,00 €

Jawaneh
Char-grilled chicken wings,
sauteed in garlic olive oil,
coriander and lemon juice

Πατάτες Χάρα
Πικάντικες πατάτες σε κύβους, τηγανισμένες
σε μείγμα από πιπεριές, τσίλι, σκόρδο και κόλιανδρο

4,80 €

Batata Harra
Fried potato cubes sauteed with sweet peppers,
chilli, garlic and coriander and fresh lemon juice

Χαλούμι στα Κάρβουνα
Χαλούμι ψητό στα κάρβουνα
με ντοματίνια και βασιλικό

6,50 €

Grilled Haloumi
Grilled haloumi cheese served with
cherry tomatoes and basil

Φούλια
Ένα θρεπτικό και νόστιμο ορεκτικό.
Κουκιά με κύμινο, λεμόνι και σκόρδο

5,00 €

Foul
Fava beans laced with garlic, cumin,
drizzled with olive oil and lemon juice

Σάουντα
Σωταρισμένα συκωτάκια πουλιών
με μελάσα ροδιού

6,50 €

Sauda
Sauteed chicken liver in lemon, olive oil,
topped with pomegranate molasses and garlic

Στον ξυλόφουρνο / From the οven

Manaeesh
Ανατολίτικες πίτες
με θυμάρι / σπανάκι / τυρόγαλο / κιμά / τυρί

4,20 €

Manaeesh
Home-made middle eastern flat bread with choices of
zaatar / spinach / kishk / cheese / kafta

Λαχματζούν
Λεπτή πίτα με μοσχαρίσιο κιμά,
λαχανικά και ανατολίτικα μπαχαρικά

4,80 €

Lahmajun
Also known as Middle Eastern pizza,
very thin pitta topped with a mixtrure of
minced beef, tomato and onions

Ανατολίτικα Πεινιρλί
Με γέμιση κιμά / τυρί / σουτζούκι / αυγά

4,30 €

Pide
Home-made peynirli bread with toppings of your choice.
Cheese, minced beef, sojok, eggs

Divan Σαγανάκι
Η σπεσιαλιτέ μας.
Τραγανή πίτα, φιλέτο κοτόπουλο, τυροκαφτερή,
ψημένο στον ξυλόφουρνο

6,50 €

Divan Saganaki
Divan’s specialty.
Crispy pita, chicken fillet and spicy cream cheese
baked in the wood oven

Στα κάρβουνα / From the grill

Κεμπάπ Οριεντάλ
Μοσχαρίσιο κεμπάπ με κόκκινη σάλτσα,
τυροκαυτερή και πίτα από τον ξυλόφουρνο

11,00 €

Kebbab Oriental
Beef kebbab with home-made tomato sauce
and spicy cheese sauce baked in the oven

Λάχμε Μάσουε
Σουβλάκι από μαριναρισμένο
μοσχαρίσιο κρέας γάλακτος.
Σερβίρεται με ρύζι και ψητά λαχανικά

12,90 €

Lahme Meshwe
Marinated rib eye cubes, grilled to perfection
served with grilled vegetables and rice

Σις Ταούκ
Σουβλάκι από μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο.
Σερβίρεται με ρύζι και ψητά λαχανικά

9,50 €

Shish Tawouk
Marinated tender chicken breast cubes Char-grilled
and served with a garlic sauce and rice

Αρνίσια Παιδάκια Σις Λικ (600γρ)
Στα κάρβουνα, μαριναρισμένα με μείγμα ανατολίτικων
μπαχαρικών. Σερβίρεται με ρύζι και ψητά λαχανικά

18,00 €

Lamb Shishlik (600gr)
Char-grilled lamb chops marinated with eastern spices.
Served with fries and grilled vegetables

Ποικιλιά Κρεατικών
Ποικιλία κρεατικών. Μοσχάρι, κοτόπουλο και κεμπάπ.
Σερβίρεται με ρύζι και ψητά λαχανικά

14,00 €

Mixed Grill
Rib-eye cubes, chicken breast cubes and beef kafta
served with rice and grilled vegetables

Σαούρμα Μοσχάρι
Γύρος μοσχαρίσιος με άρωμα ανατολής.
Σερβίρεται με τουρσί και ανάμεικτα λαχανικά

12,00 €

Shawarma Beef
Traditional beef shawarma served with pita,
pickles and selection of vegetables

Σαούρμα Κοτόπουλο
Γύρος κοτόπουλο με άρωμα ανατολής.
Σερβίρεται με τουρσί και ανάμεικτα λαχανικά

11,50 €

Shawarma Chicken
Traditional chicken shawarma served
with pita, pickles and selection of vegetables

Ορτύκια*
Ορτύκια ψημένα στα κάρβουνα με σως σκόρδου

16,00 €

Firri*
Grilled quails marinated with garlic sauce

Divan Κεμπάπ (2 ατόμων)
Λαχταριστό ανατολίτικο κεμπάπ από
μοσχαρίσιο και αρνίσιο κιμά, μισό μέτρο.
Σερβίρεται με ψητά λαχανικά και ρύζι

24,00 €

Divan Kebab ( for 2 persons )
Delicious juicy char-grilled “minced beef
and lamb skewer” special half a meter kebab.
Served with grilled vegetables and rice

Σπεσιαλιτέ / Specialities

Φιλέ Μινιόν
σερβίρεται ρύζι ή πατάτες

24,30 €

Filet Mignon
with rice or potato chips

Μοσχάρι Στρογκανόφ
σερβίρεται με πατάτες, μανιτάρια και κρέμα γάλακτος

18,00 €

Beef Stroganoff
with potato chips, mushroom and cream sauce

Τας Κεμπάπ (για 2 άτομα)
Παραδοσιακή πέρσικη συνταγή.
Τρυφερά κομμάτια μοσχάρι μαγειρεμένα σε
ειδικό πύλινο σκεύος, καλυμμένο με σπιτική πίτα

23,90 €

Tas Kebab (for 2 persons)
Old persian style beef,
pot cooked in the wood oven,
covered with home-made bread

Güzel Kuzu (για 2 άτομα)
Παραδοσιακή συνταγή Τουρκίας.
Λαχταριστά κομμάτια αρνί στο φούρνο με
ανατολίτικα μπαχαρικά, καλυμμένα με σπιτική πίτα

28,00 €

Güzel Kuzu (for 2 persons)
Traditional Turkish style
cooked lamb in the oven
covered with home-made bread

Γλυκά / Desserts

Κιουνεφέ
Παραδοσιακό ανατολίτικο γλυκό
με κανταίφι, τυρί και σιρόπι

12,00 €

Kneffe
Traditional middle eastern sweet
made with cheese, pastry, soaked in syrup

Spices Chocolate
Cremeux σοκολάτας valrhona σε φινανσιέ
μπαχαρικών και compote μάνγκο
αρωματισμένο με σαφράν

11,00 €

Spices Chocolate
Valrhona chocolate cremeux
in financiers of spices and mango compote
scented with safran

Μπακλαβάς
Σπασμένος μπακλαβάς με τραγανά φύλλα κρούστας
και ελαφριά μους από πραλίνα φυστικιού

10,00 €

Baklava
Crispy baklava with light praline mousse

Fondan Chocolat
Υγρό κέικ σοκολάτας αρωματισμένο
με τόνκα και παγωτό αλμυρής καραμέλας

12,00 €

Fondan Chocolat
Molten chocolate cake scented
with tonka and salted caramel ice cream

Εκμέκ
Φρυγανισμένο μπριός σε σιρόπι μαστίχας,
με ελαφριά κρέμα βανίλιας και παγωτό καιμάκι

8,00 €

Ekmek
Crispy brioche in mastic syrup,
with light vanilla crème and mastic ice cream

Μουχαλέμπι
Ελαφριά κρέμα, αρωματισμένη με ροδόνερο, τραγανά
κομμάτια από τραντάφυλο και φυστίκι κροκάν

7,00 €

Muhalabieh
A delicate milk flan lightly flavored with rose water,
crispy rose blossoms and nuts

Ατάγιεφ
Ανατολίτικες κρέπες με γέμιση κρέμας.
Σερβίρεται με φυστίκι και ροδόνερο

6,00 €

Atayef
Middle Eastern Crepes with cream filling,
served with pistacchio and rose water

Φρούτα Εποχής

12,00 €

Seasonal Fruits

Αφρώδεις Οίνοι - Σαμπάνιες / Sparkling Wines - Champagnes
Moscato d’Asti Pietro Forno

6,00 €

19,00 €

Moscato d’Asti Pietro Forno

Prosecco Ca Stella Anselmi

7,00 €

21,00 €

Prosecco Ca Stella Anselmi

Ακακίες Sparkling - Κτήμα Κυρ Γιάννη
(Ξινόμαυρο) Π.Γ.Ε Αμύνταιο

27,00 €

Akakies Sparkling - Kyr - Yianni Estate
(Xinomavro), Amyntaio

Champagne Moet & Chandon Brut Imperial

120,00 €

Champagne Moet & Chandon Brut Imperial

Champagne Moet & Chandon Rose

140,00 €

Champagne Moet & Chandon Brut Rose

Champagne Veuve Cliquot Brut

130,00 €

Champagne Veuve Cliquot Brut

Champagne Dom Perignon

270,00 €

Champagne Dom Perignon

Λευκοί Οίνοι / White Wines

Pinot Grigio - Santa Margherita
Alto Adige, Italy

7,00 €

31,00 €

Pinot Grigio - Santa Margherita
Alto Adige Italy

Little James Basket Press
(Sauvignon blanc - Ασύρτικο),
Phone Valley France

6,00 €

26,00 €

Little James Basket Press
(Sauvignon blanc - Ασύρτικο),
Phone Valley France

Gewurztraminer - Reserve Gustave Lorentz
Alcase France

29,00 €

Gewurztraminer - Reserve Gustave Lorentz
Alcase France

Ixsir Altitudes
(Muscat - Sauvignon), Lebanon

33,00 €

Ixsir Altitudes
(Muscat - Sauvignon), Lebanon

Ixsir Grande Reserve
(Chardonnay - Sauvignon), Lebanon

34,00 €

Ixsir Grande Reserve
(Chardonnay - Sauvignon), Lebanon

32,00 €

Malagouzia - Gerovasiliou Estate
Epanomi

Thema - Κτήμα Παυλίδη
(Sauvignon blanc - Ασύρτικο), Π.Γ.Ε Δράμα

29,00 €

Thema - Pavlidis Estate
(Sauvignon blanc - Asyrtiko), Drama

Κτήμα Βιβλία Χώρα
(Sauvignon blanc - Ασύρτικο), Π.Γ.Ε Παγγαίο

31,00 €

Vivlia Chora Estate
(Sauvignon blanc - Αsyrtiko), Paggaio

ΑΝΑΞ - Αμπελώνες Αντωνόπουλου
(Chardonnay), Π.Γ.Ε Πελοπόνησσος

40,00 €

ΑΝΑX - Antonopoulos Estate
(Chardonnay), Peloponnese

Μαλαγουζιά - Κτήμα Γεροβασιλείου
Π.Γ.Ε Επανομή

8,00 €

Ροζέ Οίνοι / Rose Wines
28,00 €

Moscato Rosa Zellina
Served with ice and a slice of Orange,
Friuli Italy

48,00 €

Whispering Angel - Caves d’Escalns
(Grenache - Rolle - Cinsault - Syrah),
Provence France

38,00 €

Ixsir Altitudes
(Syrah - Caladoc), Lebanon

Ακακίες - Κτήμα Κυρ Γιάννη
(Ξινόμαυρο), Π.Ο.Π Αμύνταιο

25,00 €

Akakies - Kyr- Yiannis Estate
(Xinomavro), Amintaio

Άδολη Γη - Αμπελώνες Αντωνόπουλου
(Cabernet sauvignon - Syrah), Πελοπόνησσος

26,00 €

Adoli Gi - Antonopoulos Estate
(Cabernet sauvignon - Syrah), Peloponnese

Moscato Rosa Zellina
Σερβίρεται με πάγο & μια φέτα πορτοκάλι,
Friuli Italy

7,00 €

Whispering Angel - Caves d’Escalns
(Grenache - Rolle - Cinsault - Syrah),
Provence France
Ixsir Altitudes
(Syrah - Caladoc), Lebanon

6,00 €

Ερυθροί Οίνοι / Red Wines

Malbec Catena Zapata, Argentina

38,00 €

Malbec Catena Zapata, Argentina

Valpolicella Ripassa Superiore Zenato
(Corvina - Rondinella - Oseleta), Veneto Italy

44,00 €

Valpolicella Ripassa Superiore Zenato
(Corvina - Rondinella - Oseleta), Veneto Italy

Clarendelle Rouge Inspired by Haut Brion
(Cabernet Sauvignon - Merlot), Bordeaux France

42,00 €

Clarendelle Rouge Inspired by Haut Brion
(Cabernet Sauvignon - Merlot), Bordeaux France

Ixsir Altitudes
(Cabernet Sauvignon-Syrah), Lebanon

42,00 €

Ixsir Altitudes
(Cabernet Sauvignon-Syrah), Lebanon

Ixsir Grande Reserve
(Cabernet - Syrah), Lebanon

54,00 €

Ixsir Grande Reserve
(Cabernet - Syrah), Lebanon

29,00 €

Syrah - Avantis Estate
Evia

34,00 €

Κτήμα Βιβλία Χώρα
(Cabernet Sauvignon - Merlot), Π.Γ.Ε Paggaio

Syrah - Κτήμα Αβαντίς
Π.Γ.Ε Εύβοια

8,00 €

7,00 €

Κτήμα Βιβλία Χώρα
(Cabernet Sauvignon - Merlot), Π.Γ.Ε Παγγαίο

Επιδόρπιοι Οίνοι / Dessert Wines

Μοσχάτο Λήμνου - Χατζηγεωργίου 500 ml

6,00 €

23,00 €

Moscat of Limnos - Chatzigeorgiou 500 ml

