Welcome to broadway.
Casually Creative Cuisine since 1990

Salads

Creative Dishes

Greek salad

5,5

Garden salad
Green salad with balsamic/honey
and thymiano local goat cheese

5
7

*

Caesar's salad with bacon

6,8

Hippocrates’ quinoa

6,5

Broadway salad

9,5

with lola rosa, radish, green apple, fresh herbs and
pomegranate dressing
mixed salad, chicken fillet, garlic bread with tomatoes,
eggs stuffed with tartar sauce, lemon vinaigrette

Casual Choices

Braised beef “Youvetsi”

13,5

greek pasta rice (orzo), beef jus, thyme

Pork cheeks

13

chickpea ragout, chorizo, carrot

Lamb saddle with celery root puree

13,5

shimeji mushroom, black garlic, greek coffee

Fried chicken with potato salad

11

Filet Mignon with pepper sauce

19,5

fennel, mango, green olive

potato cream, roasted carrots

Aegean cod with summer squash

15

Sea bass “frikasse”

14

panko crust, yogurt, fish jus

Starters

cauliflower cream, asparagus, baby gem

Garlic bread with tomato and basil *

3,5

Mediterranean spreads with pitta bread

13,5

6,5

King prawns with noodles and sweet chili
sauce

Tzatziki

3,5

King Prawns Buerre Blanc with greek pasta rice

13,5

Cheese saganaki

4,5

Fried pepper with feta

5,5

tzatziki, tarama and melitzanosalata

red pepper jam, mastic, pistachio

Krasotiri local cheese “Crème brulee”

6

red onion jam, red wine reduction, brioche

spring onion, ginger, peanuts, sesame,soy sauce

reduction of wine, pickled fennel, mint and tarragon

5,5

Stuffed mushrooms with red peppers
and cheeses

5,5

Vegetarian

Crunchy Mousaka in a croquette

6,5
3,5

Beef with melitzanosalata and berries

9,5

parmesan cheese, Port sauce

8

meat balls, chicken and greek sausages,
in a spicy pepper sauce

9,5

Bifteki Anogion

9,5

with feta cheese sauce and black olive bruschetta

Pork fillet with mushrooms and Madeira sauce

11,5

Pork fillet in pepper sauce

11,5

Pork fillet with sweet and sour sauce

11,5

green peppers, carrot, mushrooms, orange, pineapple

Fish and Chips

8,5

Pork Schnitzel

9

Chicken Tropicana
Chicken Astoria

Chicken with orange sauce

chicken fillet breaded and fried with potatoes

tomato sauce, mushroom,onion, peppers, courgette,
carrot and aubergine

8

Bolognese

8,5

Mama Leone

9,0

tomato sauce, onion, carrot, chicken, mushrooms and
peppers

Classic cheese burger

*Ask if you'd like your parmesan cheese on the side

Broadway burger

Vegan & Gluten Free

King prawns with garlic aioli
and fresh cucumber

11

carrots, quinoa, roasted onion

Chickpea ragout

7,5

Curry and radish rice

7,5

pineapple, coconut milk , carrot, radish, ginger

Bread and condiments 1€

8

100% beef, cheddar, bacon, mushroom, sautéed onions,
lettuce, tomato, sweet chilli sauce

13,5

Souvlaki “kima” on pitta bread

8,5

traditional souvlaki of Kos made with minced meat.
Served with tzatziki

13,5

olive oil and lemon dressing

11

7,5

100% beef, cheddar, lettuce, tomato, onion, mayonnaise, house sauce

Beef steak
13,5

Deep fried king prawns “Saganaki”

tomato, feta, ouzo, raisins

12,5

served with hand cut fries

13,5

olive, crunchy onion, sichuan pepper

9

Burgers and Grill

Whole Sea bass

Grilled octopus with tarama

9,5

roquefort sauce, pineapple, mushrooms, melted cheese

6,5

Prawn pasta

Meze aggelou geronta

Bifteki with Roquefort sauce and mushrooms

chicken fillet breaded with lemon and wine sauce

Pasta (spaghetti or penne)

Mushrooms with garlic * *

cucumber, black garlic yogurt, crunchy onion

9,5

*Bifteki is the greek traditional bunless burger/patty

Napoliten

Greek gyros revisited bao bun

Bifteki ala chef

mushrooms, bacon, melted cheese and Madeira sauce

Vegetarian
Gluten free

Vegan

*

*

Can be vegan

Can be gluten free

We use greek olive oil for our salads. We fry with
sunflower oil

Beers

Desserts
White chocolate ball

5,5

Greek coffee mousse

5

chocolate mousse, peanutbutter, chocolate crumble
thyme ice cream, sesame streusel, praline sponge

Reverse apple pie

vanilla-tonka panna cottta, caramelized apple, apple pie
ice cream

5,5

Refreshments

Draught Mythos 300ml

2,8

Soft drinks (250ml)

2,2

Draught Mythos 500ml

3,8

Ice tea

2,5

Αlfa Lager (500ml)

3,5

Mythos Lager (500ml)

3,5

Sparkling water (250ml)

2,5

Fix Lager (500ml)

3,5

San Pellegrino sparkling (750ml)

3,8

Freshly squeezed orange juice

3,5

Greek yogurt with honey and walnuts

4

Heineken Lager (500ml)

3,8

Banana split

5

Becks Lager (500ml)

3,5

Milkshake (various flavors)

4,5

Alfa Weiss (500ml)
Μamos Pilsner (500ml)
Kaiser Pilsner (330ml)
Greek Microbrewery

In charge: Yiannis Papakonstantinou

4
3,7
3
from 4,9

Alcohol Free Beer (330ml)

3,2

Mythos Radler (330ml)

3,5

Cider (330ml)

3,5

Tax A: 9-17% Service 13%

Complaint forms are available at the exit

Natural mineral water (0,5 lt)

1

Natural mineral water (1 lt)

2

Coffee/ Tea
Espresso

2

Double espresso

3

Cappuccino

2,5

Greek

2

Nescafe instant

2

Tea

2

Frappe iced coffee

2

Freddo Espresso
Freddo Cappuccino
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received.

2,5
3

Καλωσήρθατε στο broadway.
Καθηµερινή δηµιουργική κουζίνα από το 1990

Σαλάτες

∆ηµιουργικά πιάτα

Χωριάτικη

5,5

Ανάµεικτη

5

Σαλάτα πράσινη µε βαλσάµικο, µέλι
και θυµιανό Κωακής Γης

7

*

Καίσαρα µε bacon

6,8

Σαλάτα µε πολύχρωµη κινόα

6,5

Σαλάτα broadway

9,5

λόλα, κρεµµυδάκι, ραπανάκι, πράσινο µήλο, φρέσκα
µυρωδικά και βινεγκρέτ ρόδι
ανάµεικτα λαχανικά, φιλέτο κοτόπουλο, µπρουσκέτες
σκόρδου-ντοµάτας, αυγό γεµιστό µε ταρτάρ, βινεγκρέτ λεµόνι

Μοσχαρίσια µάγουλα στη γάστρα
κριθαράκι, σάλτσα ψητού, θυµάρι

Χοιρινό µε ρεβίθια ραγού

καρότο, chorizo, ψητό κρεµµύδι

Αρνάκι µε σελινόριζα

µανιτάρι shimeji, µαύρο σκόρδο, ελληνικός καφές

Fried chicken µε πατατοσαλάτα
φινόκιο, µάνγκο, πράσινη ελιά

Φιλέτο µοσχαρίσιο

σάλτσα πέπερ, κρέµα πατάτας, ψητό καρότο

3,5

Τριλογία dip µε πιτούλες

6,5

τζατζίκι, ταραµάς, µελιτζανοσαλάτα

3,5

Τυρί σαγανάκι

4,5

Τηγανιτή πιπεριά µε φέτα

5,5

κέτσαπ πιπεριάς Φλωρίνης, µαστίχα, φιστίκι Αιγίνης

Κρασοτύρι «Κρεµ Μπρουλέ»

6

µαρµελάδα κρεµµυδιού, συµπύκνωση κρασιού, µπριός

Γαρίδες µε noodles και sweet chili

φρέσκο κρεµµύδι, τζίντζερ, σόγια, φιστίκι, σουσάµι
κρέµα φρέσκων µυρωδικών, συµπύκνωση λευκού
κρασιού

Λαχανικά

Τραγανός µουσακάς σε κροκέτα

6,5

Μεζές Αγγέλου Γέροντα
Χταπόδι µε ταραµά

ελιά, τραγανό κρεµµυδάκι, πιπέρι σετσουάν

13,5

σάλτσα ντοµάτας, κρεµµύδι, µανιτάρι, πιπεριά,
κολοκυθάκι, καρότο, µελιτζάνα

11,5

Ψαρονέφρι µε σάλτσα γλυκόξινη

11,5

πιπεριές, καρότο, µανιτάρι, ανανάς, πορτοκάλι

8,5

µε dip tartar

9

µε aioli σκόρδου

Κοτόπουλο µε ανανά και σάλτσα ροκφόρ

9,5

λιωµένο τυρί, µανιτάρι

Κοτόπουλο Αστόρια

9

παναρισµένα φιλετάκια σε κρασί-λεµόνι

12,5

Συνοδεύονται από φρεσκοκοµµένες πατάτες τηγανιτές

8

Μπολονέζ

8,5

Μάµα Λεόνε

9,0

σάλτσα ντοµάτας, κοτόπουλο, πιπεριά, κρεµµύδι,
µανιτάρι, καρότο

Classic cheese burger

Broadway burger

8

100% βοδινός κιµάς, cheddar, bacon, µανιτάρι,
καραµελωµένο κρεµµύδι, µαρούλι, ντοµάτα, sweet
chili sauce

Μπριζόλα µοσχαρίσια
13,5

7,5

100% βοδινός κιµάς, cheddar, µαρούλι, ντοµάτα,
κρεµµύδι, σως

13,5

Μπιφτεκάκια χωριάτικα

8,5

µε τζατζίκι και πιτούλες

Λαυράκι ολόκληρο ψητό στη σχάρα
µε λαδολέµονο

Γαρίδες “σαγανάκι” µε panko

11

Vegan & Gluten Free επιλογές

Γαρίδες πάνω σε αγγουράκια µε aioli σκόρδου

11

καρότο, κινόα, ψητό κρεµµύδι

Ρεβίθια ραγού

7,5

Curry rice

7,5

ανανάς, γάλα καρύδας, ρέβα, καρότο, τζίντζερ

Το ψωµί και τα συνοδευτικά του 1€

Ψαρονέφρι µε σάλτσα πιπεράτη

Burgers and Grill

13,5

ντοµάτα, φέτα, ούζο, σταφίδα

11,5

Κοτόπουλο µε σάλτσα πορτοκάλι

8

λουκάνικο, κοτόπουλο, κεφτεδάκια, µε σάλτσα πιπεράτη

Ψαρονέφρι µε µανιτάρια και σάλτσα madeira

6,5

Γαριδοµακαρονάδα

παρµεζάνα,σάλτσα Πόρτο

13,5

Ζυµαρικά (σπαγγέτι ή πέννες)

5,5

9,5

9,5

πάνω σε µπρουσκέτα ελιάς, µε σάλτσα φέτας

παναρισµένα φιλετάκια, πατάτα ψητή και λαχανικά

Μανιτάρια γεµιστά µε τυριά και πιπεριά
Φλωρίνης

Μοσχάρι µε µελιτζανοσαλάτα
και κόκκινα φρούτα

Μπιφτέκι Ανωγείων

Σνίτσελ χοιρινό

5,5

3,5

19,5

9,5

14

Μανιτάρια µε σάλτσα σκόρδου * *

αγγούρι,γιαούρτι µαύρου σκόρδου, τραγανό κρεµµύδι

11

Μπιφτέκι ροκφόρ µε µανιτάρια

Λαβράκι «Φρικασέ»

Σάλτσα ντοµάτας

Γύρος αλλιώς σε ψωµάκι ατµού Bao

13,5

9,5

Γλώσσα τηγανιτή (fish&chips)

Γαρίδες µε κριθαρότο buerre blanc

Τζατζίκι

13

Μπιφτέκι του σεφ

µανιτάρια, bacon, τυρί λιωµένο και σάλτσα madeira

15

κρέµα κουνουπιδιού, σπαράγγια, baby gem

Μπρουσκέτες σκόρδου, ντοµάτας µε βασιλικό *

13,5

Μπακαλιάρος µε κολοκυθάκι

τηγανητό πάνκο, γιαούρτι,σάλτσα ψαριού

Ορεκτικά

Απλά καθηµερινά

Vegetarian
Gluten free

Vegan

*

*

13,5

Can be vegan

Can be gluten free

Στις σαλάτες µας χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο. Τηγανίζουµε
µε ηλιέλαιο.

Μπύρες

Επιδόρπια
Σφαίρα λευκής σοκολάτας

µους σοκολάτας, κρέµα φυστικοβούτηρο, crumble σοκολάτας

Κρέµα Ελληνικού καφέ

παγωτό θυµάρι, στρεζέλ σουσάµι, σφουγγάρι πραλίνας

Mηλόπιτα ανάποδα

πανακότα βανίλια-τόνκα,καραµελωµένα µήλα,
παγωτό µηλόπιτα

5,5
5
5,5

Αναψυκτικά

Βαρέλι Mythos 300ml

2,8

Αναψυκτικά (250ml)

2,2

Βαρέλι Mythos 500ml

3,8

Ice tea

2,5

Αlfa (500ml)

3,5

Mythos (500ml)

3,5

Ανθρακούχο νερό (250ml)

2,5

Fix (500ml)

3,5

San Pellegrino ανθρακούχο (750ml)

3,8

Φυσικός χυµός πορτοκάλι

3,5

Γιαούρτι µε µέλι και καρύδια

4

Heineken (500ml)

3,8

Banana split

5

Becks (500ml)

3,5

Milkshake (σε διάφορες γεύσεις)

4,5

4

Alfa Weiss (500ml)
Μamos Pilsner (500ml)
Kaiser Pilsner (330ml)
Επιλογές Μικροζυθοποιίας

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Γιάννης Παπακωνσταντίνου

3,7
3
από 4,9

Μπύρα χωρίς αλκοόλ (330ml)

3,2

Mythos Radler (330ml)

3,5

Mηλίτης (330ml)

3,5

Φ.Π.Α. 9-17% Service 13%

Υπάρχει δελτίο παραπόνων στην έξοδο.

Εµφιαλωµένο µεταλλικό νερό (0,5 lt)

1

Εµφιαλωµένο µεταλλικό νερό (1 lt)

2

Ροφήµατα
Espresso

2

∆ιπλός espresso

3

Cappuccino

2,5

Ελληνικός

2

Nescafe

2

Tσάι

2

Φραπέ

2

Freddo Espresso
Freddo Cappuccino

2,5
3

Ο πελάτης δεν υποχρεούται να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο.

