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Σας καλωσορίζουμε στο Anza, όπου με έμφαση στα αγνά υλικά, τις διεθνείς τεχνικές και 
με πραγματική προσήλωση στη βαθιά γεύση, σας υποσχόμαστε ένα υπέροχο γευστικό ταξίδι.
Καλή Όρεξη,
Κυριάκος Μητσόπουλος,
Head Chef

Welcome to Anza, where with emphasis on pure ingredients, international techniques 
and with real dedication to deep flavor, we promise a wonderful culinary journey.
Kali Oreksi,
Kiriakos Mitsopoulos,
Head Chef
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BRUNCH MENU

Croque Madame              7,50€
σε χωριάτικο ψωμί με δύο τηγανητά αυγά, μορταδέλλα Δράμας, 
κρέμα τυριού & μπεσαμέλ γραβιέρας
on farmer’s homemade bread with two fried eggs, mortadella from Drama,
cream cheese and Greek gruyere béchamel

Eggs Benedict               7,00€
σε κουλούρι Θεσσαλονίκης με δύο αυγά ποσέ, 
καπνιστό ζαμπόν Δράμας, κρέμα hollandaise
on traditional “koulouri” sesame bread, two poached eggs, 
smoked ham from Drama and hollandaise sauce

Club Sandwich              9,00€ 
σε ψωμί βουτύρου, με μαγιονέζα ρόκας, ψητό κοτόπουλο, 
τυρί γκούντα 1000 ημερών, μαρμελάδα μπέικον, 
iceberg, ντομάτα και χειροποίητες τηγανητές πατάτες
with brioche toasted bread, arugula mayonnaise, 
grilled chicken, 1000 days aged gouda cheese, 
bacon marmalade, iceberg, tomato and homemade fried potatoes

Burger             10,00€
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι σε brioche με μαγιονέζα τρούφας, τσάτνεϊ κρεμμυδιού, 
iceberg, τσένταρ και χειροποίητες τηγανητές πατάτες
Beef Burger in brioche bun, truffle mayonnaise, onion chutney, iceberg, 
cheddar and homemade fried potatoes

Κουλούρι Θεσσαλονίκης / Thessaloniki’s Koulouri           8,50€
με καπνιστό σολομό, αβοκάντο, σπανάκι και αυγό ποσέ
Smoked salmon sandwich with Greek traditional sesame bread, 
avocado, spinach and poached egg

Γύρος από κόκκορα / Rooster “gyros”           8,00€ 
σε πίτα με γιαούρτι, κρεμμύδι, ντομάτα και χειροποίητες τηγανητές πατάτες
on Greek pita bread, yoghurt, onion, tomato and homemade fried potatoes

Pinsa             10,00€
με προσούτο Θράκης, ελληνική mozzarella, ντοματίνια και λάδι λευκής τρούφας
with prosciutto from Thrace, Greek mozzarella, cherry tomatoes and white truffle oil

Red Velvet Pancake             7,00€ 
με κρέμα cheesecake, κόκκινα φρούτα και marshmallow
with cheesecake cream, red fruits and marshmallow

Αυγόφετες τσουρέκι / Tsoureki            7,50€ 
με κρέμα μπουγάτσας και χειροποίητο παγωτό κανέλας
with bougatsa cream with sweet bread and homemade cinnamon ice cream

Πλατό τυριών & αλλαντικών / Cheese & charcuterie platter         13,00€/20,00€
με κριτσίνια, αποξηραμένα φρούτα και τσάτνεϊ ντομάτας 2 ή 4 άτομα
with rusk bread, dried fruits and tomato chutney 2 or 4 persons
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LUNCH & DINNER MENU

Ψωμί χειροποίητο / Homemade Bread           2,00€
με θαλασσινό αλάτι, ταραμά και εξαιρετικό ελαιόλαδο / άτομο
with sea salt, fish roe spread and extra virgin oil / person

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS

Σούπα ημέρας / Soup of the day            7,00€

Χειροποίητες τηγανητές πατάτες / Homemade fried potatoes        5,00€
με καπνιστή πάπρικα και dip μαγιονέζα τρούφας
with smoked paprika and truffle mayonnaise dip

Ανοιχτή χορτόπιτα με περέκ / Traditional deconstructed “chortopita”        7,00€ 
με καψαλισμένα χόρτα, τσαλαφούτι Καρπενησίου και κρέμα μυρωδικών
with blowtorched wild greens, “tsalafouti” from Karpenisi and herbs cream

Ελληνικό κατσικίσιο τυρί / Greek Goat Cheese        10,00€
σε κρούστα φυστικιού Αιγίνης με συκομαΐδα και υδρόμελι
in pistachio crust, Greek “sikomaida” fig tart and mead

Σαγανάκι γαρίδας / Shrimps “saganaki”          13,00€
με ζελεδάκια ούζου, πέστο ρίγανης με φέτα και κρουτόν από χωριάτικο ψωμί
with ouzo gel, bread croutons and oregano-feta pesto

Ελληνικό σεβίτσε τσιπούρας / Greek sea bream ceviche        11,00€
με ταραμά από avocado, πίκλα κρεμμυδιού, γκοφρέτα μπούκοβο, 
φρούτο εποχής και γρανίτα αγγουριού αρωματισμένη με ούζο
with avocado fish roe spread, pickled onion, red chili pepper cracker, 
seasonal fruit and cucumber granite infused with ouzo

Καπνιστό σκουμπρί / Home smoked mackerel           8,50€
με λάπαθο, αγγούρι στο grill και σάλτσα κεφίρ
with sorrel, grilled cucumber and kefir sauce

Μοσχαρίσια γλυκάδια* / Beef sweetbreads*            9,00€
με πίκλες μανιταριού, κρέμα φάβας και σάλτσα calamansi
with pickled mushrooms, fava cream and calamansi sauce

Μοσχαρίσια καρπάτσιο / Beef carpaccio          11,00€
με γλάσο από θυμαρίσιο μέλι, τυρί μετσοβόνε και πίκλες μανιταριού shimeji
with thyme honey glaze, “metsovone” smoked cheese and pickled shimeji
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ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Πράσινη Σαλάτα / Green Salad             9,00€
με ψητό κοτόπουλο, καπνιστή γραβιέρα Ίου, 
καβουρδισμένο φουντούκι, λιαστό σταφύλι και λαδολέμονο αβοκάντο
with grilled chicken, smoked cheese from Ios, roasted hazelnut, 
sundried grapes and lemon-avocado dressing

Χωριάτικη Σαλάτα / Greek “horiatiki” salad            8,00€ 
με βαρελίσια φέτα και dressing φρέσκιας ρίγανης
with aged feta cheese and fresh oregano dressing

Μαυρομάτικα / Black-eyed peas           11,00€
με γαρίδες, αμύγδαλο, ψητό ροδάκινο και dressing νερού ντομάτας
with shrimps, almond, grilled peach and tomato “water” dressing

Πολύχρωμα ντοματίνια / Cherry tomatoes          10,00€
με ελληνική burrata, φράουλες και dressing δυόσμου
with Greek burrata, strawberries and spearmint dressing

ΖΥΜΑΡΙΚΑ / PASTA 

Κριθαρότο / Barley pasta             15.00
με χταπόδι γλασαρισμένο σε βαλσάμικο 
και μαρμελάδα ντομάτας αρωματισμένη με εσπρέσο   
with octapus glazed in balsamic 
and tomato marmalade flavored with espresso

Σιουφιχτά / “Skioufichta” Cretan pasta          11,00€
με σιγομαγειρεμένο κόκκορα, σάλτσα θυμαριού και τυρί Σαν Μιχάλη Σύρου
with rooster confit, thyme sauce and “San Michali” cheese from Syros

Χειροποίητες ταλιατέλες / Homemade tagliatelle         16,00€
με γαρίδες, σπαράγγια, αυγοτάραχο και σάλτσα αγριομάραθου
with shrimps, asparagus, bottarga and wild fennel sauce

Ριζότο ημέρας / Risotto of the day          10,00€



Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους
All prices are in Euro and include applicable taxes

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους
All prices are in Euro and include applicable taxes

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES

Κοτόπουλο φιλέτο στήθος / Chicken fillet            9,00€
με ζεστό ταμπουλέ, τρίμμα σετσουάν και λαδολέμονο μαϊντανού
with warm tabbouleh, szechuan crumble and parsley-lemon-oil sauce

Χοιρινό φιλέτο / Slow cooked pork tenderloin        12,00€
με κρέμα φάβας, σταφύλι και ponzu ρετσίνας
with fava cream, grapes and retsina ponzu

Αρνίσιο καρέ α λα πολίτα / Lamb rack a la polita         19,00€ 
με σάλτσα άγριων βοτάνων
with wild herbs sauce

Μοσχαρίσια μάγουλα / Braised beef cheeks          14,00€
με καπνιστό πουρέ μελιτζάνας, χαμομήλι και σάλτσα ταχίνι
with smoked aubergine puree, chamomile and tahini sauce

Τόνος φιλέτο / Tuna steak           19,00€
με παντζάρια και κουμ κουάτ
with beetroots and kumquat

Λαυράκι / Seabass fillet            15,00€
με καψαλισμένα σέσκουλα, αυγολέμονο dashi και μυρώνια
with blowtorched chard, dashi “avgolemono” sauce and chevril

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS

Αποδομημένη τάρτα λεμονιού / Deconstructed lemon tart          8,00€
με μαστίχα Χίου και σορμπέ βασιλικού
with mastic from Chios and basil sorbet

Profiterole               8,00€
με τριλογία σοκολάτας, παγωτό φυστίκι και ζεστή σάλτσα καραμέλας
with chocolate trilogy, pistachio ice cream and hot caramel sauce

Pavlova                9,00€
με λέμονγκρας και σορμπέ φράουλας
with lemongrass and strawberry sorbet

Σφαίρα σοκολάτας Valrhona / Valrhona chocolate sphere        10,00€
με gianduja, φρούτα του πάθους, φεγεντίνη, αλμυρό φυστίκι και σάλτσα από ρούμι
with gianduja, passion fruit, feuilletine, peanut and rum sauce

Πιατέλα φρούτων εποχής / Seasonal fruit platter           7,00€
με παστέλι
with sesame seed bar

Παγωτό / Ice cream               2,50€ / scoop
(βανίλια, σοκολάτα, κανέλα, φυστίκι, μπισκότο) 
(vanilla, chocolate, cinnamon, pistachio, cookie)

Σορμπέ / Sorbet               2,50€ / scoop
(φράουλα, λεμόνι)
(strawberry, lemon)
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VEGAN MENU

Βελουτέ σούπα Λαχανικών / Vegetables velvet soup          6.00€

Σαλάτα ταμπουλέ / Tabbouleh salad            6.00€
με αμύγδαλα και λαδολέμονο μαιντανού    
with almonds and parsley-lemon dressing

Beyond Meat Burger            13.00€ 
σε καρβελάκι με χούμους, ρόκα, τσάτνεϊ ντομάτας, 
λάδι λευκής τρούφας και χειροποίητες τηγανητές πατάτες
with hummus, arugula, tomato chutney, truffle oil 
and homemade fried potatoes

Τορτίγια με ψητά λαχανικά / Tortilla with grilled vegetables          8.00€
με ταχίνι και χειροποίητες τηγανητές πατάτες
with tahini and homemade fried potatoes

Ανοιχτό σάντουιτς / Open sandwich             8.00€ 
με μανιτάρια σοτέ και πίκλα, πέστο λιαστής ντομάτας, 
λάδι λευκής τρούφας και χειροποίητες τηγανητές πατάτες
with sautéedd and pickled mushrooms, sundried tomato pesto, 
truffle oil and homemade fried potatoes

Τάκος με τοφου / Tacos with tofu             6.50€
με κρεμα αβοκάντο,τραγανό κρεμμυδάκι και χειροποίητες τηγανητές πατάτες
with avocado cream, crispy onions and homemade fried potatoes
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ / KIDS CORNER

Χειροποίητη βελουτέ σούπα λαχανικών εποχής           5,00€
Handmade velvet seasonal vegetable soup  

Mini cheeseburgers              6,50€
με τυρί γκούντα, άισμπεργκ, κέτσαπ και χειροποίητες τηγανητές πατάτες
with gouda cheese, iceberg, ketchup and homemade fried potatoes

Χειροποίητα φιλετάκια φρέσκου μπακαλιάρου τηγανητά          7,50€
Homemade cod fish sticks 
με χειροποίητες τηγανητές πατάτες
with homemade fried potatoes

Χειροποίητα φιλετίνια κοτόπουλου τηγανητά            6,00€
Homemade fried chicken fillets
με χειροποίητες τηγανητές πατάτες
with homemade fried potatoes

Πέννες Νάπολι / Penne alla Napolitana            6,00€
με φρέσκια σάλτσα ντομάτας
with fresh tomato sauce
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Aγορανομικός Υπεύθυνος: Στέλιος Βλυσίδης
Market Responsible Inspector: Stelios Vlisidis

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες σε συγκεκριμένα τρόφιμα 
για να σας καθοδηγήσουμε κατά την επιλογή των πιάτων.

Please inform us for any allergies 
so that our staff can guide you through the menu.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για οποιαδήποτε διαμαρτυρία

The establishment is obliged to have printed complaint forms 
available in a special location near the exit

Ο πελάτης δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay
if the notice of payment has not been received (receipt - invoice)


