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Toast - Sandwich

Τοστ Απλό - Simple Toast

(2 αφράτες φέτες ψωμιού για τοστ με διπλή φέτα κίτρινου
τυριού επιλογής: Έμμενταλ - Γκούντα - Κασέρι - Γραβιέρα Νάξου)
(2 fluffy slices toast bread with double slice of yellow cheese of
choice: Emmental - Gouda - Kaseri - Naxos Graviera)

Τοστ Ανάμεικτο - Mixed Toast

(2 αφράτες φέτες για τοστ με φέτα κίτρινου τυριού επιλογής:
Έμμενταλ - Γκούντα - Κασέρι - Γραβιέρα Νάξου, και φέτα
αλλαντικού επιλογής: Ζαμπόν - Γαλόπουλα - Σαλάμι τύπου
Ουγγαρίας)
*Κάθε επιπλέον φέτα τυριού ή αλλαντικού χρεώνεται πρόσθετα.
+ 0.60 €
*Τα τοστ συνοδεύονται από chips και ντιπ μαγιονέζας.
(2 fluffy slices toast bread with a slice of yellow cheese of choice:
Emmental - Gouda - Kasseri - Graviera Naxos, and a slice cut of
choice: Ham - Turkey - Hungarian type Steak)
*Each additional slice of cheese or cold cut is charged extra + 0,60 €
*The toasts are accompanied by chips and mayonnaise dips.

3,5 €

4€

Club Sandwich

6.5 €

Club Sandwich Κοτόπουλο Chicken Club Sandwich

7.5 €

Monte Cristo

6.5 €

Κροκ Μεσιέ - Croque Monsieur

6.5 €

(3 φέτες του τοστ φρυγανισμένες, με Έμμενταλ και Γκούντα,
αλειμμένες με μαγιονέζα, ψημένο μπέικον, γαλόπουλα, ντομάτα,
iceberg και κατ’ επιλογή αυγό μάτι) Το Club σερβίρεται με
πατάτες τηγανιτές και ντιπ κέτσαπ. Στις πατάτες πουδράρουμε
παρμεζάνα και ξερή ρίγανη.
(3 Toast slices toasted with Emmental and Gouda smeared with
mayonnaise, baked bacon, turkey, tomato, iceberg and fry egg of
choice). The Club is served with french fries and ketchup dips. In
the potatoes we powder parmesan and dry oregano.

3 φέτες του τοστ, φρυγανισμένες με μαγιονέζα, μαρούλι, φέτα
γκούντα, φέτα Emmental, φιλέτο απο στήθος κοτόπουλο,
ζαμπόν και φρέσκια ντομάτα. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες.
3 slices of toast, toasted with mayonnaise, lettuce, slice of gouda,
slice of Emmental, chicken breast fillet, ham and fresh tomato.
Served with french fries.
(3 φέτες του τοστ, <<περνάμε>> τις δυο φέτες σε μείγμα αυγού
και κρεμά γάλακτος, περιέχει διπλή φέτα ζαμπόν και κίτρινου
τυριού Γκούντα - Έμμενταλ. Ψήνεται σε τηγάνι με βούτυρο
αγελάδας. Στο μείγμα προσθέτουμε γλυκιά πάπρικα και
προαιρετικά στο σερβίρισμα πουδράρουμε άχνη. Συνοδεύεται
με μαρμελάδα ντομάτας και chips).
(3 Slices of toast, “pass” the two slices of egg mixture and milk
hanging, contains double slice of ham and yellow gouda cheese Emmental. Bake in a cow’s pan. Add sweet paprika to the mixture
and optionally servicing). Accompanied by tomato jam and chips.

(2 φέτες του τοστ αλειμμένες εξωτερικά με βούτυρο και
εσωτερικά με μουστάρδα, μέσα ζαμπόν γραβιέρα (ή δική
σας προτίμηση τυριού) ψήνουμε σε τηγάνι και τελειώνουμε
στο φούρνο με μία λεπτή στρώση μπεσαμέλ και παρμεζάνα)
Συνοδεύεται με chips.
(2 Slices of toast outer exterior with butter and inside with
mustard, mid -gruyere (or cheese preference) Bake in a pan and
finish in the oven with a thin layer of béchamel and parmesan). Ιs
accompanied by chips.
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Κροκ Μαντάμ - Croque Madame

6.5 €

Τορτιγια του Καισαρα - Caesar` s Tortilla

5.8 €

(2 φέτες του τοστ αλειμμένες εξωτερικά με βούτυρο και
εσωτερικά με μουστάρδα, μέσα ζαμπόν γραβιέρα (ή δική σας
προτίμηση τυριού) ψήνουμε σε τηγάνι και τελειώνουμε στο
φούρνο με μία λεπτή στρώση μπεσαμέλ και παρμεζάνα, και 1
τηγανιτό αυγό μάτι). Συνοδεύεται με chips.
(2 Slices of toast outer exterior with butter and inside with
mustard, mid - gruyere (or cheese preference) Bake in a pan and
finish in the oven with a thin layer of béchamel and parmesan,
and 1 fried egg). Ιs accompanied by chips.
Τραγανα κομματια iceberg σε χειροποιητη σως με
φρεσκοτηγανισμενες μπουκιτσες στηθος κοτοπουλου τυλιγμενα
σε μεξικανικη τορτιγια και τηγανιτες πατατες.
Crispy pieces of iceberg in handmade sauce with freshly fried
chicken breast snacks wrapped in Mexican tortilla and French
fries.

Ζυμαρικά - Pasta

Μπολονέζ - Bolognese

(σιγομαγειρεμένος κιμάς α λα Μπολόνια στυλ ραγου με
προσθήκη μπρινουάζ 4 λαχανικών)
(minced meat a la Bologna ragout style braised with the addition
of 4 vegetables).

7.5 €

Α Λα Νάπολι - A La Napoli

6€

Καρμπονάρα - Carbonara

8€

(σάλτσα φρέσκιας ντομάτας με σκόρδο και βασιλικό)
(fresh tomato sauce with garlic and basil)
(σάλτσα κρόκου, νερού ζυμαρικών κρέμας γάλακτος, παρμεζάνας
και καπνιστού μπέικον. Πουδράρονται με πιπέρι εκραζε)
(cheese in yolk sauce, cream pasta water, parmesan and smoked
bacon. Powdered with cracked pepper)
Προσωπική επιλογή του πελάτη, ανάμεσα σε φρεσκοβρασμένες
πένες ή ταλιατέλες.
Τα ζυμαρικά μας είναι BARILLA.
Personal choice of the customer, between freshly boiled pens
or tagliatelle.
Our pasta is BARILLA.

Τηγανιτές Πατάτες - French fries

Απλές - Plain

3.9 €

Με Καρμπονάρα Σάλτσα With Carbonara sauce

4.5 €

Πασπαλίζονται με κεφαλοτύρι και ξερή ρίγανη.
Sprinkle with kefalotyri and dried oregano.

Τηγανιτές πατάτες «αυλακωτού» τύπου λουσμένες από σάλτσα
Carbonara με μπρινουαζ μπέικον.
“Grooved” type french fries bathed in Carbonara sauce with
bacon bruise.
Peeled baby potatoes drizzled with Cheddar and crispy village
sausage brinouza.
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Λουκάνικα - Sausages

American hot - dog

Αφράτο ψωμάκι με μεγάλο βραστό λουκάνικο, πλημμυρισμένο
από μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα και baby πίκλες αγγουριού
(cornison).
Fluffy bread with a large boiled s ausage, flooded with
mayonnaise, ketchup, mustard and baby cucumber (cornison).

Ελληνικό Χειροποίητο χωριάτικο λουκάνικο Greek Handmade village sausage

4.8 €

6€

Χωριάτικο λουκάνικο δίκης μας συνταγή ψημένο στη
σχάρα με μουσταρδομαγιονέζα, ντομάτα & τρίμα φέτας.
Τα Λουκάνικα συνοδεύονται από τηγανιτές πατάτες.
Our village sausage recipe grilled with mustard mayonnaise,
tomato & feta cheese.
Sausages are accompanied by French fries.

Πίτσα - Pizza

Μαργαρίτα - Margarita

8€

Μπέικον - Bacon

9€

Pepperoni

9€

Gouda, σάλτσα ντομάτας, mozzarella, basilica pesto.
Gouda, tomato sauce, mozzarella, basil pesto.
Gouda, mozzarella, σάλτσα ντομάτας, καπνιστό bacon.
Gouda, mozzarella, tomato sauce, smoked bacon.

Gouda, σάλτσα ντομάτας, mozzarella, σαλάμι τύπου Ουγγαρίας.
Gouda, tomato sauce, mozzarella, Hungarian salami.

Μπιάνκα - Cold cut’s Bianca & Prosciutto Cotto 11 €

Gouda, σάλτσα ντομάτας, mozzarella λευκή, blue cheese, κρ.
Τυριού, Prosciutto Cotto, ρόκα, μανιτάρια.
Gouda, tomato sauce, white mozzarella, blue cheese, cr. Cheese,
Prosciutto Cotto, arugula, mushrooms.

Special Diamond

12 €

Λιβανέζικη Τύπου Λεχματζουν Lebanese Lehmtzun - like

11 €

Gouda, σάλτσα ντομάτας, mozzarella νερού, σαλάμι τύπου
Ουγγαρίας, bacon, πράσινη πιπεριά, κρ. Τυριού, μανιτάρια.
Gouda, tomato sauce, water mozzarella, Hungarian salami,
bacon, green pepper, cr. Cheese, mushrooms.

Gouda, σάλτσα ντομάτας, κιμάς, ξερό κρεμμύδι άψητο, πούδρα
μαϊντανού, σταγόνες λεμονιού, ελαφρώς πικάντικη.
Gouda, tomato sauce, minced meat, uncooked onion, parsley
powder, lemon drops, slightly spicy.
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Μεζέδες - Appetizers

Ουζομεζές 2 ατόμων Appetizers For 2

15 €

Τρυφερές μπουκιές χταποδιού, κομμάτια καπνιστού
σκουμπριού περασμένο στη σχάρα, γαύρος μαριναρισμένος,
αντζούγιες παστές, ποικιλία από ελιές, τζατζίκι, θρακιώτικη
μελιτζανοσαλάτα, αγγουράκι
τουρσί, πιπεριές Φλωρίνης
ξιδάτες, 2 κροκέτες τυριού, κολοκυθοκεφτές, καβουροδαγκανες
πανε, λευκός ταραμάς.
Tender bites of octopus, pieces of smoked mackerel grilled,
anchovies, anchovies salted, variety of olives, tzatziki, Thracian
eggplant salad, pickled cucumber, 2 courgettes with Florin
kridakitos , Florin kridakitates, taramas, handmade paprika.

Ντάκος - Dakos

4€

Καπνιστό σκουμπρί - Smoked mackerel

5€

Παξιμάδι κριθαρένιο, φέτα, φρέσκια ντομάτα, κάπαρη, ελιές.
Barley nut, feta cheese, fresh tomatoes, capers, olives.

Χταπόδι ξιδάτο - Vinegar octopus

6.5 €

Μανιτάρια σοτέ σε τριλογία φρέσκων 6.5 €
μυρωδικών
Sauté mushrooms in a trilogy of fresh
herbs
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BURGERS

Diamond’s Burger

7.5 €

Diamond’s extra Burger

8.5 €

Αφράτο ψωμάκι με ζουμερό χειροποίητο λαχταριστό μπιφτέκι
ψημένο στη σχάρα, γεμισμένο με μουσταρδομαγιονέζα, φρέσκια
ντομάτα περασμένη στη σχάρα, καπνιστό μπέικον κίτρινο τυρί
Έμμενταλ, gouda, iceberg. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες.
Fluffy bun with juicy handmade delicious burger grilled, stuffed
with mustard mayonnaise, fresh grilled tomatoes, smoked bacon
yellow Emmental cheese, gouda, iceberg. Served with french
fries.

Ζουμερό χειροποίητο μπιφτέκι σε αφράτο ψωμάκι με
καραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar cheese, μπέικον, τριμμένη
παρμεζάνα, μαγιονέζα και iceberg. Σερβίρεται με τηγανιτές
πατάτες.
Juicy handmade burger on fluffy bread with caramelized onions,
cheddar cheese, bacon, grated parmesan, mayonnaise and
iceberg. Served with French fries.

Veggie Burger

Φυτική μαγιονέζα, μουστάρδα, σοτέ μανιτάρια, καραμελωμένα
κρεμμύδια, μπιφτέκι λαχανικών, αγγουράκι cornison. Σερβίρεται
με τηγανιτές πατάτες και ντιπάκι κέτσαπ.
Vegetable mayonnaise, mustard, sautéed mushrooms,
caramelized onions, vegetable burger, cornison cucumber.
Served with French fries and ketchup dip.

7€

Κρεατικά, Σουβλάκια, Sticks Meat, Skewers, Sticks

Ελασσονιτικη πανσετα σχαρας Elassonite grill pancetta

9€

2 φέτες σιγομαγειρεμένης χοιρινής πανσέτας μπρεζέ με λιαστή
ντομάτα ρίγανη και σκόρδο, τελειώνει στη σχάρα, σερβίρεται με
τηγανιτές πατάτες,τζατζίκι και χειροποίητη πάπρικα Diamond.
2 slices of simmered pork pancetta with sun-dried tomatoes,
oregano and garlic, it ends on the grill, it is served with French
fries, tzatziki and hand-made Diamond paprika.

Γύρος φιλέτο Sweet Chili Diamond Round fillet Sweet Chili Diamond

Μπουκιές χοιρινού φιλέτου σε γλυκόξινη γεύση γύρου, ελαφρώς
πικάντικη, πάνω σε αφράτη πίτα με πάπρικα, τηγανιτές πατάτες
και ντιπ τζατζίκι.
Pork bites in a sweet - sour round taste, slightly spicy, on a fluffy
paprika pie, french fries and tzatziki dip.

12 €
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Σουβλάκι κοτόπουλο α λα Μπότσαρη Chicken skewer a la Botsari

8.5 €

Η ονομασία δόθηκε τιμή ς ένεκεν από τη γαλλική κουζίνα στο
πιάτο αυτό ως προς την αιωνία εκτίμηση στο πρόσωπο του
ηρώα του 1821 Μάρκου Μπότσαρη καθώς στο πλευρό του
αγωνιστήκαν και θυσιάστηκαν αρκετοί Γάλλοι στρατιώτες και
αξιωματικοί που ήρθαν προς βοήθεια στον απελευθερωτικό
αγώνα. Πρόκειται για κομμάτια κρέατος σε βέργα που ανάμεσα
βάζουμε κομμάτια πιπεριάς, ντομάτας και ξερού κρεμμυδιού.
Στο Diamond παρασκευάζεται με κομμάτια κοτόπουλο.
The name was honored by the French cuisine in this dish for the
eternal appreciation in the face of the hero of 1821 Markos
Botsaris as at his side fought and sacrificed several French
soldiers and officers who came to help in the liberation struggle.
These are pieces of meat on a stick between which we put pieces
of pepper, tomato and dried onion. In Diamond it is prepared
with chicken pieces.

Σουτζουκακια Σχαρας

9€

Μπιφτέκι σχάρας με πατάτες τηγανιτές Grilled burger with French fries

8€

Κοτομπουκιές Πανέ Breaded Chicken Nuggets

8€

3 Αφρατα σμυρνεικα σουτζουκακια σιγοψημενα στη σχαρα
συνοδευμενα με πάπρικα και φρέσκια ντομάτα με φλέιξ ξερού
κρεμμυδιού. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και μουστάρδα.
Oriental kebab flavor on a fluffy pie with aromatic yogurt of mint
- lime, paprika and fresh tomato with a mixture of dried onions
Served with French fries and mustard.

2 ζουμερά λαχταριστά χειροποίητα μπιφτέκια σιγοψημένα στη
σχάρα, σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές, χειροποίητη πάπρικα
και ντιπ μουστάρδας.
2 juicy delicious handmade burgers simmered on the grill, served
with French fries, handmade paprika and mustard dip.

Μπουκίτσες κοτόπουλου από φιλέτο στήθος παναρισμένες
σε φρυγανιά πουδραρισμένες με τρίμμα παρμεζάνας και
φρέσκο θυμάρι. Σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές και
μουσταρδομαγιονέζα.
Chicken bites from breast fillet breaded on toast powdered with
parmesan crumbs and fresh thyme. Served with french fries and
mustard mayonnaise.
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Σαλάτες - Salads

Χωριάτικη - Greek salad

Ντομάτα, αγγούρι, ελιές, ξερό κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα, κάπαρη.
Tomato, cucumber, olives, onion, pepper, feta, caper.

6.5 €

Πιπεριες Φλωρινης - Florin peppers

4€

Σαλατα του Καισαρα - Caesar’s Salad

7.5 €

Καλοκαιρινή Πανδαισία - Summer Feast

7.5 €

Ψάρι φιλέτο ημέρας - Fish fillet of the day

15 €

Πιπεριές Φλωρίνης ξιδάτες με φέτα τρίμμα και μαϊντανό.
Florin peppers vinegar with feta cheese and parsley.

Χειροποίητη σως Caesar’s, iceberg, πανέ κοτομπουκιές, παρμεζάνα,
κρουτόν, νιφάδες παρμεζάνας
Handmade Caesar’s sauce, iceberg, breaded chicken nuggets, parmesan,
croutons, parmesan flakes.

Baby ρόκα, iceberg, baby σπανάκι, μαρουλι, βραχάκια blue cheese,
ντοματίνια, κρουτόν, σως βαλσάμικου - μελιού και νιφάδες γραβιέρας
Νάξου, άσπρο & μαύρο σουσάμι.
Baby rocket, iceberg, baby spinach, lettuce, blue cheese rocks, cherry
tomatoes, croutons, balsamic - honey sauce and Naxos gruyere flakes,
white & black sesame.

Σχάρας ή σοτέ. Συνοδεύεται με πουρέ σελινόριζας.
Grill or sauté. Accompanied with celery root puree.

Αλοιφές - Ointments
Τζατζίκι - Tzatziki

3.8 €

Θρακιώτικη μελιτζανοσαλάτα Thracian eggplant salad

4€

Χειροποίητη Πάπρικα - Handmade Paprika

4€

Λευκός χειροποίητος ταραμάς White handmade taramas

3€
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Sweets

Σουφλέ «λάβα» σοκολάτας με παγωτό Chocolate “lava” soufflé with ice cream

7€

Προφιτερόλ - Profiteroles

5€

Παγωτό Σικάγο - Chicago Ice Cream

5€

Cheese cake με παγωτό Cheese cake with ice cream

5€

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ - FRUIT SALAD

Φρούτα Εποχής - Seasonal Fruits

5.5 €

Τα περισσότερα τυριά και αλλαντικά είναι ντόπια
Τα φρούτα και λαχανικά είναι από ντόπιους παραγωγούς
Όλες οι αλοιφές τζατζίκι κλπ είναι χειροποίητα από το Σεφ μας
Το ζυμάρι της πίτσας ζυμώνεται από την ομάδα του Σεφ μας
ΟΛΑ τα γλυκα μας είναι χειροποίητα από την ομάδα του Σεφ μας
The majority of cheeses and cold cuts are local
Fruits and vegetables are from local producers
All tzatziki ointments etc. are handmade by our Chef
The pizza dough is kneaded by our Chef team
ALL our sweets are handmade by our Chef team

#Τα λαχανικά και τα φρούτα είναι όλα εποχής ελληνικά
#Vegetables and fruits are all seasonal Greek
# Όλες οι σάλτσες είναι χειροποίητες από το Σεφ μας
# All sauces are handmade by our Chef
# Οι ελιές και το ελαιόλαδο είναι από ντόπιους παραγωγούς
# The olives and olive oil are from local producers
# Τα γλυκά μας είναι όλα χειροποίητα
# Our sweets are all handmade

Καλήσαςόρεξη
Bon appetit
Enjoy your meal!
Guten Appetit!
Приятен апетит!
Dobar tek!
Dobrou Chuť!
Værså god!
კარგიმადა!
ב תיאבו
Jó Étvágyat!
Buon appetito!
Пријатно јадење!
Smacz nego!
Bom apetite!
Приятного аппетита!
Poftă Bună!
Пријатно!
Dobrú Chuť!
Buen provecho!
¡Afiyet Olsun!
Смачного!

