
See you at the best addresses in and around the city of Lavrio 
for dinner, drinks and fun. | Ραντεβού στις καλύτερες διευθύνσεις 

της ευρύτερης περιοχής του Λαυρίου για φαγητό, ποτό και 
διασκέδαση.

Summer List
the AQUA

Standing at a privileged spot overlooking the 
sea, Aqua is one of the hangouts of Lavrio 
that gathers mostly the young crowds. Great 
music and refreshing cocktails, parties and 
themed music nights with famous DJs that set 
the night on fire. | Σε προνομιακό σημείο με 
θέα στη θάλασσα, το Aqua είναι από τα στέκια 
του Λαυρίου που μαζεύουν αρκετό νέο κόσμο. 
Με ωραία μουσικά ακούσματα και δροσιστικά 
cocktails, συχνά διοργανώνονται πάρτι και 
θεματικές μουσικές βραδιές με γνωστούς djs. 
1 Kountourioti St, Lavrio Port, +30 2292 025141

AVLI
Overlooking the sea and the port, this beautiful 
courtyard will take you on a magical trip away 
from Athens, serving traditional Greek flavours 
and handmade delicacies based on home recipes. 
| Με θέα τη θάλασσα και το λιμάνι, η όμορφη 
αυλή του εστιατορίου θα σας μεταφέρει μακριά 
από την Αθήνα, προσφέροντας παραδοσιακές 
γεύσεις ελληνικής κουζίνας και χειροποίητους 
μεζέδες από σπιτικές συνταγές. 
10 Danakoura St, +30 2292 026450

BOUF COFFEE & BRUNCH
All day bar in the city centre renowned for its 
homemade omelettes, original sandwiches, 
freshly squeezed juice and delicious smoothies, 
fresh salads, ice cream and delicious pancakes 
and waffles in a host of savoury and sweet 
versions. | All day μαγαζί στο κέντρο της πόλης 
για όλες τις ώρες. Δοκιμάστε σπιτικές ομελέτες, 
σάντουιτς σε πρωτότυπους συνδυασμούς, 
φρεσκοστημένους χυμούς και γευστικά 
smoothies, δροσερές σαλάτες, παγωτά και 
λαχταριστά pancakes και waffles σε αλμυρές και 
γλυκές εκδοχές. 
47 Heroon Politechneiou Square, +30 2292 024283

CHRISTOS
In an especially cosy and welcoming atmosphere, 
Cristos grill house is famous for its grilled meats, 
souvlaki and handmade gyros, while the menu 
also includes home-cooked dishes. | Με ζεστό και 
φιλόξενο χώρο, το ψητοπωλείο φημίζεται για τα 
ψητά κρεατικά, το σουβλάκι και το χειροποίητο 
γύρο του, ενώ από τα κατάλογο δεν λείπουν και 
τα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. 
6 Sounio Avenue, +30 2292 025283
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LAVRIO

FEGGON
A unique spot in the city of Lavrio with food 
choices that are out of the ordinary and balanced 
combinations of wine and delicacies. Delicious 
dishes made with prime first ingredients sourced 
from small producers will take you on a trip to the 
most remote corners of Greece. | Ένα ιδιαίτερο 
μαγαζί στην πόλη του Λαυρίου με ψαγμένο 
φαγητό και ισορροπημένους συνδυασμούς οίνου 
και εδεσμάτων. Γευστικά πιάτα από εκλεκτές 
πρώτες ύλες μικρών παραγωγών θα σας 
ταξιδέψουν σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. 
18 King George St, +30 2292 024881

FOROS
Popular fish taverna famous for its top quality 
food, fresh fish and seafood and its delicious 
Greek specialties. Located at a privileged spot 
with sea views and ample space, Foros is the 
place where you will feel like you are on a Greek 
island. | Γνωστή ψαροταβέρνα που φημίζεται για 
την ποιότητα της κουζίνας, τα φρέσκα ψάρια και 
θαλασσινά και τις νόστιμες ελληνικές σπεσιαλιτέ. 
Σε προνομιακό σημείο με θεά στη θάλασσα 
και άνετο χώρο, θα νιώσετε ότι βρίσκεστε σε 
ελληνικό νησί. 
Thoriko Lavrio, +30 2292 028018

Foros

Aqua
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and seafood as well as 50 ouzo and tsipouro 
labels. | Στεγασμένη σε ένα διατηρητέο κτίριο 
του 1900, η ταβέρνα βγάζει τα τραπεζάκια 
στην πλατεία και χαζεύει τη θάλασσα, τα 
κότερα και τα ιστιοπλοϊκά, προτείνοντας 
έναν πλούσιο κατάλογο με φρέσκα ψάρια 
και θαλασσινά και 50 ετικέτες ούζου και 
τσίπουρου. 
Kanari Square, +30 2292 159003

RIVERO REFRESH YOURSELF
Open from 06:00 in the morning until 10:00 
in the evening for delicious coffee, snacks and 
sandwiches. In a beautiful environment with 
friendly people at the service, the day here 
starts with a strong Portioli espresso and 
continues with refreshing slush, Tacos, Hot 
Dogs and Pinsa Romana available in three 
flavours, as well as delicious cocktails that you 
can take along to the sea. | Ανοιχτό από τις 
06:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το βράδυ για 
απολαυστικό καφέ, σνακ και σάντουιτς. Με 
όμορφο περιβάλλον και φιλικό σέρβις, η μέρα 
εδώ ξεκινάει με ένα δυνατό espresso Portioli  
και συνεχίζει με δροσιτικές γρανίτες, Tacos, 
Hot Dog και Pinsa Romana σε τρεις ξεχωριστές 
γεύσεις, αλλά και αγαπημένα cocktails-
takeaway για τη θάλασσα. 
Lavrio Square, +30 2292 025661  

GARAZ BURGER 
Small cosy place with fine aesthetics and the 
most delicious burgers in town. Made with 
100% freshly minced beef, the burgers are 
grilled after taking the order and served with 
freshly baked bread from the local bakery, 
homemade sauces prepared daily in the 
premises and fresh French fries. | Μικρός 
cozy χώρος με ωραία αισθητική και τα πιο 
λαχταριστά burgers της πόλης από 100% 
φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, που ψήνονται τη 
στιγμή της παραγγελίας με φρεσκοψημένα 
ψωμάκια από τοπικό φούρνο, σπιτικές σος που 
ετοιμάζονται καθημερινα στο κατάστημα και 
φρέσκες τηγανητές πατάτες. 
33 Mitropoulou St, +30 22925 50178

KARACHALIOS
Located right at the waterfront with beautiful 
views to the sea, this fish taverna brings to the 
table whatever the owners caught in their nets 
while the most delicious seafood dishes and 
homemade specialties are prepared on a daily 
basis. | Μπροστά στο λιμάνι με ωραία θέα στη 
θάλασσα, η ψαροταβέρνα στρώνει τα τραπέζια 
τις με ό,τι ψαρεύουν οι ιδιοκτήτες μόνοι τους 
και ετοιμάζουν καθημερινά τα πιο λαχταριστά 
εδέσματα της θάλασσας και σπιτικές σπεσιαλιτέ.
6 Kountourioti St, +30 2292 060841

ROLOI
Standing by the sea opposite the town hall, at the 
hottest spot in Lavrio, this all day restaurant-bar 
offers delicious dishes of creative Greek cuisine with 
ingenious suggestions created by the house chef. In 
the evenings, talented bartenders take over, while 
the beat goes up with guest DJs during themed 
music nights. | Απέναντι από το δημαρχείο, στο πιο 
hot spot του Λαυρίου δίπλα στη θάλασσα, το all day 
restaurant-bar προτείνει γευστικά πιάτα ελληνικής 
δημιουργικής κουζίνας με εμπνευσμένες προτάσεις 
του σεφ. Τα βράδια, τη σκυτάλη παίρνουν οι 
ταλαντούχοι bartenders, ενώ οι ρυθμοί ανεβαίνουν 
με guest djs σε οργανωμένες μουσικές βραδιές. 
Papandreou Coastal Road, +30 2292 028188

SAZERAC
The elegant and cosy atmosphere and the 
friendly people at the service are at the heart 
of this all-time-classic hangout. Dive into the 
sounds of ambient music and relish refreshing 
and original cocktails as well as delicious dishes 
like pizza, cheese boards, etc. to the sounds of 
ambient music. | Αγαπημένο στέκι της πόλης 
με όμορφο περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα 
και φιλικό προσωπικό. Απολαύστε δροσιστικά 
cocktails και γευστικά πιάτα, όπως πίτσα, πλατώ 
τυριών κ.α. υπό τον ήχο χαλαρής μουσικής. 
44 Metropoulou St, +30 2292 060846  

LIMANI
Beautiful place at the port overlooking the sea, 
ideal for ouzo and fine delicacies. Top quality 
ingredients, fresh fish and seafood, freshly 
cooked and delicious dishes, friendly people 
and great service. | Όμορφο σημείο στο λιμάνι 
με θέα στη θάλασσα για ούζο και εκλεκτούς 
μεζέδες. Καλές πρώτες ύλες, φρέσκα ψάρια και 
θαλασσινά, φρεσκομαγειρεμένα και νόστιμα 
πιάτα, καλό σέρβις και φιλικό προσωπικό.  
8 Kountourioti St, +30 2292 069311

PIZZA CENTRO
In a cosy and family-friendly atmosphere in the 
heart of Lavrio, Pizza Centro, the best pizzeria 
in town, is known for its fresh basic ingredients 
and handmade dough. | Στην καρδιά του 
Λαυρίου με ζεστή ατμόσφαιρα και οικογενειακό 
περιβάλλον, η καλύτερη πιτσαρία της πόλης 
είναι γνωστή για τις ολόφρεσκες πρώτες ύλες 
και τη χειροποίητη ζύμη. 
Heroon Politechneiou Square, +30 2292 027420

PSAROU
Housed in a listed building dating back to 
1900, Psarou brings tables out onto the square 
and gazes at the sea, the yachts and the 
sailboats, offering a rich menu of fresh fish 

Psarou

Psarou

18 19

OlympicMarineMagazine ISSUE 01 / 2020–2021

R
es

to
 &

 m
or

e

R
es

to
 &

 m
or

e



SIRMOS
The old cafe at the railway station dates back 
to 1870 and has been transformed into a 
modern brunch bar taking us on a trip back 
to the old Lavrio. A favourite hangout of 
motorcycle lovers, Sirmos often organises rock 
music nights and after-hour beach parties. | Το 
παλιό καφέ του σιδηροδρομικού σταθμού από 
το 1870 μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο brunch 
bar και μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές του 
Λαυρίου. Αγαπημένη στάση μηχανόβιων με ροκ 
μουσικές βραδιές και after beach πάρτι.
1 Heroon Square, +30 698 706 5322

SOUVLAKI BAR VAMVAKOUSIS 
An alternative take on what a modern souvlaki 
house should look like. Delicious suggestions 
made with fresh handmade products, fine 
meat and wine from the best vineyards of the 
Mesogia region as well as a wide variety of 
beers. | Μια άλλη προσέγγιση για το πώς θα 
πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σουβλατζίδικο. 
Γευστικές προτάσεις από φρέσκα χειροποίητα 
προϊόντα, καλά κρέατα, εκλεκτό κρασί από τα 
καλύτερα αμπέλια των Μεσογείων και μεγάλη 
ποικιλία από μπύρες. 
Heroon Politechneiou Square, +30 22920 22425

THE OLD STATION
In the most central part of Lavrio, the traditional 
taverna sets the tables in its verdant garden 
with delicious Greek cuisine. Don’t miss the 
restaurant’s specialty, the steamed mussels or 
the well-done grilled meat, hearty appetizers, 
mezedes and traditional specialties that are the 
perfect accompaniment to ouzo and tsipouro. | Στο 
κεντρικότερο σημείο του Λαυρίου, το παραδοσιακό 
μεζεδοπωλείο στρώνει τα τραπέζια στο δροσερό 
κήπο του με γευστικές προτάσεις ελληνικής 
κουζίνας. Δοκιμάστε αχνιστά μύδια, σπεσιαλιτέ του 
εστιατορίου, καλοψημένα κρεατικά, χορταστικά 
ορεκτικά, μεζέδες και παραδοσιακές σπεσιαλιτέ που 
συνοδεύουν το ούζο και το τσίπουρο. 
1 Heroon Square, +30 2292 022033

TO STEKI TOU MINA
Beautiful and welcoming environment on the 
picturesque Ermou pedestrian street in the city 
centre. The restaurant is famous for its large 
portions, delicious fish mezedes and smiley people 
at the service. | Όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον 
στο γραφικό πεζόδρομο της Ερμού, στο κέντρο της 
πόλης. Με χαμογελαστό προσωπικό, το εστιατόριο 
φημίζεται για τις μεγάλες μερίδες και τους 
νόστιμους ψαρομεζέδες του. 
36 Ermou St, +30 2292 024449

YACHT CLUB 
The new all-day bar-restaurant inside the facilities 
of Olympic Marine is eager to offer you unique 
moments of flavour and colour. Start your day with 
delicious coffee and a hearty brunch, continue with 
delicious lunch and wonderful dinner, paired with 
fine wines sourced mostly from Greek vineyards, and 
complete the experience with refreshing cocktails and 
aperitivos served from sunset onwards. | Το νέο all day 
bar restaurant εντός των εγκαταστάσεων της Olympic 
Marine σας περιμένει για να γεμίσει τις στιγμές σας 
με γεύσεις και χρώματα. Ξεκινήστε τη μέρα σας με 
απολαυστικό καφέ και πλούσιο brunch, συνεχίστε με 
νόστιμα γεύματα το μεσημέρι και υπέροχα δείπνα, 
συνδυασμένα με εκλεκτά κρασιά με έμφαση στους 
ελληνικούς αμπελώνες και συμπληρώστε την εμπειρία 
με δροσιστικά cocktails και aperitivos από τη δύση του 
ηλίου και μετά. 
Olympic Marine, +30 22920 23292

Roloi

20 21

OlympicMarineMagazine ISSUE 01 / 2020–2021

R
es

to
 &

 m
or

e

R
es

to
 &

 m
or

e



2 GOUROUNAKIA
Next to the small palm forest on Lavrio square, 
this taverna looks like it jumped out of a 
children’s story with fairies, hot air balloons and 
dolls hanging everywhere. Among its strong 
points are the traditional spit-roasted pork, the 
grilled meats, and, of course, its best-selling 
chops paired with fine wine and a series of 
delicious appetizers. | Δίπλα στο μίνι φοινικόδασος 
στην πλατεία του Λαυρίου, η ταβέρνα μοιάζει να 
βγήκε από παραμύθι με νεράιδες, αερόστατα και 
κούκλες να κρέμονται από παντού. Στα δυνατά 
χαρτιά του η παραδοσιακή ψητή γουρουνόπουλα, 
τα ψητά σχάρας, αλλά και τα best seller 
μπριζολάκια του με καλό χύμα κρασί και μια σειρά 
πεντανόστιμων ορεκτικών. 
Athens-Lavrio highway, +30 2292 025900

SOUNIO
STAVENTO
A few kilometres outside Lavrio, in Sounio, 
next to Asimaki coast, in a beautiful and cosy 
courtyard, the restaurant serves Greek and 
Italian cuisine with delicious pizzas and pasta, 
salads and appetizers signed by chef Costas 
Vamvakousis. | Λίγα χιλιόμετρα έξω από το 
Λαύριο, στο Σούνιο, δίπλα στην ακτή Ασημάκη, 
σε έναν όμορφο και ζεστό χώρο με αυλή, το 
εστιατόριο σερβίρει πιάτα ελληνικής και ιταλικής 
κουζίνας με απολαυστικές πίτσες, λαχταριστές 
μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά με την 
υπογραφή του chef Κώστα Βαμβακούση. 
4.5 km Lavrio-Sounio highway, +30 22920 39036

SYRTAKI
Traditional fish taverna that never fails to 
add alternative dishes to its menu. Fresh fish, 
delicious mussels, risottos cooked in various ways 
and old-time-classic flavours, such as the famous 
shrimp pasta. | Παραδοσιακή ψαροταβέρνα που 
δεν λείπουν από τον κατάλογό της καινοτόμα 
πιάτα. Ολόφρεσκα ψάρια, εξαιρετικά μύδια και 
ριζότα μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους, αλλά 
και old time classic γεύσεις, όπως η περίφημη 
γαριδομακαρονάδα της. 
69th km Athens-Sounio highway, +30 22920 39125

LEGRENA 
MARIDA
A point of reference in the area of Legrena, this 
historic taverna dates back to 1930 and provides 
the definition of “fresh fish” sourced directly 
from the trawlers and boats moored in the port 
of Lavrio. The taverna specialties are the shrimp 
saganaki, cuttlefish cooked in its ink and, of 
course, the whitebait. | Σημείο αναφοράς στην 
περιοχή των Λεγραινών,  η ιστορική ταβέρνα του 
1930 δίνει τον ορισμό του φρέσκου ψαριού που 
έρχονται κατευθείαν από τις ανεμότρατες και τα 
καΐκια από το Λαύριο. Οι σπεσιαλιτέ του μαγαζιού 
είναι οι γαρίδες σαναγάκι, η σουπιά με το μελάνι 
και φυσικά το μαριδάκι. 
64.5 km Athens-Sounio highway, +30 22920 51221

STAMATIS
One of the well-known tavernas with fresh 
fish supplied by amateur fishermen of the 
area. Although the emphasis is on fish, meat is 
also on the menu. | Από τις γνωστές ταβέρνες 
της περιοχής με καλό φρέσκο ψάρι που 
προμηθεύονται από τους ερασιτέχνες αλιείς. Αν 
και η έμφαση δίνεται στο ψάρι, δεν λείπουν από 
τον κατάλογο και επιλογές κρεάτων. 
65th km Athens-Sounio highway, +30 22920 51888

THODOROS & ELENI
Beautiful taverna with interesting decor, loyal 
customers and excellent food. If you love 
seafood, here you will find the best prawn pasta, 
mussels in feta cheese sauce and great “fish of 
the day” surprises. | Όμορφη ταβέρνα με ωραία 
διακόσμηση, πιστούς θαμώνες και εξαιρετικό 
φαγητό. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά, εδώ θα βρείτε 
ό,τι καλύτερο στην καραβιδομακαρονάδα, στα 
μύδια με σάλτσα φέτας και στα ψάρια ημέρας. 
Legrenon Avenue, +30 22920 51875

Stavento

Main office - Charter Base
Olympic Marine, Lavrion, Greece  |  Tel: +30 22920 25334 - Mob: +30 697 6600383

email: dynamicsailing@gmail.com
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