
Ορεκτικά
τυροκροκέτες L’Ovelha Negra € 6,00
Οι τέλέιές χέιρΟπΟιητές τυρΟκρΟκέτές

Με γραβιέρα,gouda,φέτα 
και σπιτική μαρμελάδα ντομάτας.

Drunk Cartel - 8τμχ / 20 τμχ € 6,00 / € 15,00
χειροποίητα tacos με κιμά L’ovelha Negra και gouda.
ςυνοδεύεται με guacamole, pico de galo, 
sourcream και λιωμένο τυρί cheddar.

Πατάτες Brava € 6,00
EλΑΦρΩς πικΑΝτικΟ

Φρέσκες πατάτες τηγανητές με 
σπιτική sauce aioli, sauce Brava και μπέικον.
 
Πατάτες τηγανητές € 4,00
Φρέσκες,χειροποίητες με αλάτι και ρίγανη.

Ψωμί / άτομο € 0,50

BruNCh
άυγά Make It Yourself
3 AΥΓά τηγανητά / scrambled /
ομελέτα € 3,00
+ λΟυκΑΝικΑ χΩριΑτικΑ ΄η ΦρΑΝκΦΟυρτης +  € 1,50
+ BacoN / γΑλΟπΟυλΑ  / ΜΟρτΑδέλΑ / ζΑΜπΟΝ +  € 1,50
+ ΦέτΑ / κέΦΑλΟτυρι / goudΑ / τυρι κρέΜΑ + € 2,00
+ ΝτΟΜΑτΑ / ΜΑΝιτΑρι / κρέΜΜυδι / πιπέριές + € 0,50
+ λιΑςτη ΝτΟΜΑτΑ  / πΑτΑτές τηγΑΝητές + €  1,50
+ έλιΑ / ΜΑγιΟΝέζΑ / ΜΟυςτΑρδΑ / κέτςΑπ + €  1,50
      ςυΝδιΑςέ τΑ πΑρΑπΑΝΩ υλικΑ Μέ κρέπΑ   € 3,00

καγιανάς  € 9,00
4 αυγά χτυπητά στο τηγάνι με φρέσκια ντομάτα,φέτα,
φρέσκα μυρωδικά και σύγκλινο Μάνης. 

Bruschetta Μάνι-Μάνι € 4,00
ψητΟ ζυΜΩτΟ ψΩΜι

ποικιλία μανιταριών saute με άρωμα
σκόρδου & μαϊντανού.
 
Pancakes άλμυρά € 9,00
πύργος pancakes με 2 αυγά τηγανητά,ντομάτα,
bacon & μαγιονέζα. 
ςερβίρεται με φρέσκες τηγανητές πατάτες.
 
Dirty Waffle L’Ovelha Negra € 9,00
Waffle με φρέσκες πατάτες τηγανητές,μαγιονέζα,
καπνιστή γαλοπούλα,bacon,λουκάνικο Φρανκφούρτης,
ντομάτα,ομελέτα και cheese sauce L’ovelha Negra.
 
άλμυρό Croissant € 10,00
croissant βουτύρου με κιμά L’ovelha Negra,
2 αυγά τηγανητά,bacon,μαγιονέζα και ντομάτα. 
ςυνοδεύεται από χειροποίητα chips με λιωμένο cheddar.
 
Πεϊνιρλί L'Οvelha Negra € 7,00
χέιρΟπΟιητΟ ζυΜΑρι L'ovELha NEgra 

Με σπιτική sauce μουστάρδας ή BBQ,αυγά και bacon. 
ςερβίρεται με πράσινη σαλάτα baby και ντοματίνια.
 
τυροπιτάρι L’Ovelha Negra € 7,00
τηγΑΝητΟ κΑλτςΟΝέ Μέ χέιρΟπΟιητΟ ζυΜΑρι L’ovELha NEgra 

Με gouda,τυρί κρέμα Philadelphia και γαλοπούλα. 
ςυνοδεύεται από δροσερή σαλάταμε dressing passion fruit.
 
Baguette 60cm € 10,00
Mε ομελέτα,χωριάτικα λουκάνικα,bacon,
φρέσκια ντομάτα & λιωμένο cheddar. 
ςυνοδεύεται από πράσινη σαλάτα baby
 με dressing passion fruit και βερίκοκο.

Chicken τortilla € 8,00
Φρέσκια tortilla με κοτόπουλο,μανιτάρια,κρεμμύδι,
πιπεριές Φλωρίνης και κρέμα γάλακτος. 
ςερβίρεται με nachos και cheese sauce L’ovelha Negra.
 
Chicken Βurger € 10,00
παναρισμένο κοτόπουλο φιλέτο μπούτι 
με μανιτάρια,bacon, ντομάτα,μαρούλι 
και σπιτική sauce μαγιονέζας σε brioche. 
ςερβίρεται με φρέσκες τηγανητές πατάτες.

κΟτΟΠΟΥλΟ
Desperado €  11,00
2 tortillas γεμιστές με κοτόπουλο σε sauce μουστάρδας,
μανιτάρια,κρεμμύδι,πιπεριές Φλωρίνης και gouda.
έπικαλύπτονται με λιωμένο cheddar.
ςερβίρονται με δροσερή πράσινη σαλάτα και nachos.
 
Chicken Βacon Philly €  8,00
Μπουκιές κοτόπουλο με μανιτάρια,bacon,
σπιτική sauce Philadelphia και τυρί gouda. 
ςερβίρεται με φρέσκες τηγανητές πατάτες

rustic Chicken € 10,00
500gr φιλέτο μπούτι κοτόπουλο στη σχάρα 
με σπιτική sauce μουστάρδας. 
ςυνοδεύεται από χειροποίητα chips L’ovelha Negra 
και σκορδόψωμο.

Σούβλα Mix € 10,00
Mix κοτόπουλο φιλέτο μπούτι και χοιρινό,
μαριναρισμένα με paprika 
και μουστάρδα,στο grill με πολύχρωμες πιπεριές.
ςερβίρεται με χειροποίητα πιτάκια,chips L’ovelha Negra
και απαλή sauce μαγιονέζας με άρωμα σκόρδου.

Chicken Βurger € 10,00
παναρισμένο κοτόπουλο φιλέτο μπούτι 
με μανιτάρια,bacon, ντομάτα,μαρούλι 
και σπιτική sauce μαγιονέζας σε brioche. 
ςερβίρεται με φρέσκες τηγανητές πατάτες.  

ΓλΥκεΣ ΠρΟτάΣειΣ
Classic Pancakes  € 6,00
Μέ πρΑλιΝΑ 
φουντουκιού / maple syrup /μέλι / μαρμελάδα.
 
happy Pancakes  € 7,00
Pancakes με άφθονη πραλίνα,
σιρόπι σοκολάτα & καραμέλα, 
τριμμένο μπισκότο και happy sprinkles.
 
Snickers Pancakes  € 8,00
ςοκολατένια pancakes με πραλίνα φουντουκιού,
peanut butter, σπιτική butter scotch 
και τριμμένα φιστίκια.
 
Classic Waffles  € 6,00
Μέ πρΑλιΝΑ 
φουντουκιού / maple syrup /μέλι / μαρμελάδα.

κρέπα γλυκιά   € 3,00

EXTRAS
+ πρΑλιΝΑ BuENo   + € 0,50
+ τριΜΜέΝΟ orEo   + € 0,50
+ ΦρΟυτΑ έπΟχης   +  € 1,00
+ ΜπΑλΑ πΑγΩτΟ   +  € 1,50

d e l i v e r y

MeNU !

ΣάλάτεΣ
 
άλμυρό Cheese Cake € 6,00
κρίθινα παξιμάδια χανίων με φέτα 
και σπιτική μαρμελάδα ντομάτας.    
 
Chef Salad L’Ovelha Negra € 8,00
πράσινη σαλάτα baby με σπιτική sauce,
ντομτίνια,αγγούρι, αυγό,ποικιλία αλλαντικών 
και ποικιλία τυριών.
 
Ceasar L'Ovelha Negra € 8,00
πράσινη σαλάτα baby με σπιτική sauce ceasar,
καλαμπόκι, χειροποίητα croutons,νιφάδες τυριού
και παναρισμένο κοτόπουλο στο φούρνο.

             ςΑλΑτΑ ηΜέρΑς -  ρΩτηςτέ ΜΑς

PAStA
Σιουφιχτά   € 8,00
παραδοσιακά ζυμαρικά κρήτης με πλευρώτους,
απάκι,κρεμμύδι, φρέσκια πιπεριά Φλωρίνης,
κρέμα γάλακτος και τυρί γραβιέρα.
 
Μεσογειακά Σιουφιχτά  €  7,00
παραδοσιακά ζυμαρικά κρήτης με πλευρώτους,
κρεμμυδάκι, πιπεριά Φλωρίνης,ντομάτα και ελιές.

Ombelico € 12,00
Tortellini 4 τυριά με μαριναρισμένο χοιρινό φιλέτο,
μανιτάρια, φρέσκο κρεμμυδάκι,λιαστή ντομάτα,
μπούκοβο,λάδι τρούφας και parmesan flakes.

XΟιρινΟ
ΒΒQ Grill € 9,00
χοιρινό λαιμού,κομμένο στο χέρι,
μαριναρισμένο με σπιτική BBQ sauce, 
κλασσικά στο grill με φρέσκες τηγανητές πατάτες.  
 
Farma € 12,00
τηγανιά χοιρινό λαιμού και χωριάτικα λουκάνικα 
σε sauce μουστάρδαςμε μανιτάρια,
πιπεριές και κρεμμύδι πάνω σε φρέσκες τηγανητές πατάτες. 
γαρνίρεται με φρέσκια ντομάτα και τριμμένο κεφαλοτύρι. 
 
Βurger L’Ovelha Negra € 10,00
χειροποίητο burger 160gr με bacon,cheddar,ντομάτα,
μαρούλι,τηγανητό αυγό και σπιτική barbeque sauce. 
ςυνοδεύεται από φρέσκες τηγανητές πατάτες.
           

             κΑΘηΜέριΝΑ Ο ςέΦ δηΜιΟυργέι ΝέΑ πιΑτΑ - ρΩτηςτέ ΜΑς



Black Face € 8,00 / € 12,00
aged rum l’ovelha negra, chairman's rum
triple sec, falernum , passion fruit 
pineapple, cinnamon, absinthe 
angostura bitters

Seven Witches  250ml / 500 ml  € 7,00 / € 12,00
red wine, rum, vanilla, 
bisquit, falermoun

KάφεΣ
ελληνικός μονός / διπλός € 1,50 / €  1,70
νες καφέ / φραπέ €  1,50 
καφές φίλτρου  €  1,50
Espresso μονό / διπλό €  1,70
Capuccino μονό / διπλό €  1,80
Freddo Espresso / Capuccino € 1,70 / €  1,80
dEcaffEiNaTo + €  0,50
ΜΟΝΟπΟικιλιΑκΟς + €  0,50

ΣΟκΟλάτά
red Velvet € 3,00
Buenito  € 3,00
Barbarossa € 3,00
Snow White € 3,00
Snikerato € 3,00
Mystical White Choc  € 3,00
Mystical Dark Choc  € 3,00
Mystical Caramel  € 3,00

τΣάι
τσάι ζεστό € 3,00
τσάι κρύο   € 3,00

λεΜΟνάδεΣ
homemade L’Ovelha Negra € 3,00
+ giNgEr η' δυΟςΜΟ +  €  0,50

εποχιακές λεμονάδες € 3,50
πρΑςιΝΟ ΜηλΟ & ρΟδι / 
ΦρΑΟυλΑ & λέΜΟΝι /
ΜΑΝτΑριΝΑδΑ / PassioN fruiT

ΧΥΜΟι & άνάΨΥκτικά
Fresh Χυμός Πορτοκάλι  € 3,00
Fresh Χυμός άνάμεικτα φρούτα  € 4,00
ελληνικά άναψυκτικά  €  1,50

ΓλΥκά & ΠάΓΩτά
Carrot Cake € 2,50
λάβα Σοκολάτας € 3,00
Μπάλα Παγωτό €  1,50

WAFFLES
Waffles με Πραλίνα φουντούκι € 6,00
+ πρΑλιΝΑ BuENo  + €  0,50
+ ΦρΟυτΑ έπΟχης  + €  1,00
+ ΜπΑλΑ πΑγΩτΟ  +  €  1,50

ruM
Chairman’s reserved Spiced  € 6,00
Chairman’s Forgotten Casks € 8,00
Admiral rodney € 8,00
Plantation 3 Stars  € 6,00
Plantation Original Dark  € 6,00
Plantation Pineaple  € 7,00
Plantation Jamaica  € 7,00
Plantation Panama € 7,00
Plantation XO € 11,00

WhISKEY
robert Burns € 5,00
robert Burns Single Malt  € 6,00
teeling Small Batch € 6,00
teeling Single Malt € 7,00
teeling Single Grain € 7,00
Kilchoman € 7,00
Yamazakura € 7,00
Mars € 7,00
Askaig € 8,00

VODKA
Five Lakes € 5,00
Crystal head € 9,00

tEQuILA
Corralejo reposado  € 6,00
Corralejo Blanco  € 6,00
Gran Corralejo  € 11,00

ΜEzCAL
Verde Momento € 6,00
Illegal Junta € 9,00

GIN
MG  € 5,00
Citadelle  reserve € 6,00
Citadelle Wild Blossom  €  7,00
Etsu  € 8,00

               γιΑ ΜπΟυκΑλι - ρΩτηςτέ ΜΑς

ΜΠΥρεΣ
Draft Beer Mahou 5,5%al / 500ml  € 2,00 
Draft Beer Mahou  5,5%al / 1lt  € 3,50 

             guEsT BEEr - ρΩτηςτέ ΜΑς

herdwick € 7,00
citrus pureé, mint leaves, lime, angostura  bitters

red Maasai € 7,00
passion fruit, lime, pomegranate syrup,
apple liqueur, almond syrup

Kerry hill € 7,00
pistachios, lime, tomato marmalade,
citrus puree, speculaas 

Βlack Βelly € 7,00
bergamot syrup, triple sec,
lime,absinthe bitters

Exmour horn € 7,00
lemon curd, lime, triple sec, pineapple, 
cardamom, yuzu

Magic Philter  250ml € 7,00
raki,triple sec, falermoun, honey

Excalibur € 7,00
drambuie, triple sec, southern, frangelico

   διΑλέΞέ ΒΑςη 
   + ςυΝδιΑςέ Μέ

TEQUILA  
VODKA  
RUM  
GIN

COCKtAILS

ΟινΟι λεΥκΟι
¨tAurO¨  € 10.00
κτηΜΑ ΑπΟςτΟλΑκη 
πΟικΟιλιΑ: ΜΑλΑγΟυζιΑ, ΑςυρτικΟ

¨ιδιάιά ΓΗ¨  € 10.00
ιδιΑιΑ ΟιΝΟπΟιητικη
πΟικιλιΑ: ΒυλΑΝΑ

ΟινΟι ρΟΖε
¨ιδιάιά ΓΗ¨ € 10.00
ιδιΑιΑ ΟιΝΟπΟιητικη
πΟικΟιλιΑ: grENachE rougE, λιΑτικΟ

¨MArQuES DE CACErES, rOSADO¨  €10.00
BodEgas MarQuEs dE casErEs
πΟικιλιΑ: TEMPraNiLLo

ΟινΟι ερΥΘρΟι
¨LE DEBut¨ € 10.00
κτηΜΑ πΑΝΟυςη
πΟικΟιλιΑ: ΑγιΩργιτικΟ

¨SANtA CrIStINA¨ € 12.00
MarchEsi aNTiNori
πΟικιλιΑ: sYrah-saNgiovEsE -
MErLoT-caBErNET sauvigNioN

κάράφάκι
κράΣι
κόκκινο hμίγλυκο  500ml / 1lt      € 3,00 / € 6,00
λευκό Sauvignon   500ml / 1lt      € 3,00 / € 6,00

AΠΟΣτάΓΜάτά
Ούζο    250ml € 5,00
ρακί    250ml € 5,00
Mastiha    250ml € 5,00
Limoncello  250ml € 5,00


