
1 2 . 3 0 – 1 8 . 3 0 

L U N C H  m e N U

Σούπα γλυκοπατάτας με  9 € 
μοσχοκάρυδο και λάδι κάρυ 
Sweet potato soup with nutmeg 
and curry oil 
  
Burrata με jamon και φυλλα εσκαρόλ 15 €

Fresh Italian Burrata cheese 
with jamon and escarole leaves

Ceviche σολομού με dressing   15 €
απο σόγια και σησαμέλαιο 
Salmon ceviche salmon with 
soy and sesame dressing  

T O  S T A R T

Στην οικογενειακή μας φάρμα μεγαλώνουμε τα λαχανικά με τους 
παραδοσιακούς τρόπους, που μας δίδαξαν οι παππούδες μας. 
Απολαύστε μαζί μας γεύσεις και αρώματα που εναλλάσονται 

κάθε εποχή του χρόνου. 

At our family farm we grow vegetables in the traditional way that our 
ancestors taught us. Enjoy with us flavors and aromas that change 

every season of the year

P A S T A  S E C T I O N

Ταλιατέλες με φρέσκια  13 €
σάλτσα ντομάτας 
Tagliatelle with fresh 
tomato sauce

Λιγκουίνι με κιμά 14 €
Linguine à la Bolognese 

Crispy chicken με   14 €
spicy sauce γιαουρτιού
Crispy chicken with 
spicy yoghurt sauce 

Αυγό poché με baby πατάτες  15 €
μανιτάρια εποχής, chips από 
bacon και καπνιστή πάπρικα
Poached egg with baby 
potatoes, seasonal mushrooms, 
bacon chips and smoked paprika 
and poached egg

Κριθαρότο παντζαριού με   15 €
ελαφριά κρέμα σκόρδου και 
καπνιστό χέλι Μεσολογγίου    
Orzo with beetroot in light 
garlic cream and smoked 
eel from mesolonghi



M A I N

Σολομός με σάλτσα από  23 €
avocado και πράσινη σαλάτα  
Salmon with avocado sauce 
and green salad

Σφυρίδα με κινόα και μυρωδικά  37 €
από τη φάρμα μας
White grouper with The margi Farm 
herbs scented quinoa 

Κοτόπουλο με purée λευκού      18 €
καρότου και chips από kale
Chicken with roasted 
parsnip purée and kale chips

Χοιρινό σιγομαγειρεμένο με  23 €
pepper sauce και purée πατάτας 
Pork in pepper sauce 
and potato purée

Φιλέτο μόσχου με πατάτες     34 €
τηγανητές και béarnaise sauce
Veal fillet with french fried
potatoes and béarnaise sauce 

Rib-eye από Prime Black Angus  39 €
Αμερικής με πατάτες τηγανητές
και béarnaise sauce   
Rib-eye from Prime American 
Black Angus with french fried
potatoes and béarnaise sauce

Burger από Angus beef με  19 €
cheddar, καραμελωμένα κρεμμύδια 
και spicy mayo
Angus beef burger with cheddar, 
caramelized onions and spicy mayo

D E S S E R T S

Toffee pudding με πραλίνα και  11 €
παγωτό Valrhona carameliaι  
Toffee pudding with nougat and
Valrhona caramelia ice cream

Τάρτα λεμόνι    10 € 
Lemon tart    

Choux με γέμισμα από crème  11 €
pâtissière και λιωμένη σοκολάτα  
Stuffed choux with crème 
pâtissière and melted chocolate

S A L A D S

Κρητική σαλάτα με κριθαροκούλουρα,  14 €
ντομάτα, ξινομυζήθρα Χανίων
και baby ρόκα
Cretan salad with barley rusks 
tomato, soft Cretan cheese 
and baby rocket

Σαλάτα παντζάρι με μανούρι σε  14 €
φύλλο κρούστας, με μέλι και σουσάμι
Beetroot salad with manouri cheese 
in fylo, honey and sesame

Σαλάτα με ψητό κοτόπουλο, 16 €
τσιπς από bacon, παρμεζάνα, 
αυγό και Caesar’s dressing
Salad with roasted chicken, 
bacon chips, parmesan, 
egg and Caesar dressing

Σαλάτα κινόα με μυρωδικά,  13 €
ρόδι, lime και avocado
Quinoa salad with pomegranate, 
lime, avocado and herbs

Executive Chef: Παναγιώτης Γιακαλής | Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Δημοτικός φόρος & Φ.Π.Α. | Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αγιοστρατίτης Θοδωρής  
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) | Ψωμί: 3€

Executive Chef: Panagiotis Giakalis | The prices include Municipal Tax & VAT | Person in charge in case of market inspection: Agiostratitis Theo 
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE) | Bread: 3€

1 2 . 3 0 – 1 8 . 3 0 

L U N C H  m e N U



Σούπα γλυκοπατάτας με μοσχοκάρυδο  11 €
και escalope foie-gras 
Sweet potato soup with nutmeg 
and foie-gras escalope 
  
Ceviche σολομού με dressing 15 €
απο σόγια και σησαμέλαιο 
Salmon ceviche with soy and 
sesame dressing

Burrata με jamon και φύλλα escarole 15 € 
Fresh Italian Burrata cheese with jamon 
and escarole leaves 

Γαρίδες sauté με γλυκόξινη σάλτσα πάνω 16 €
σε τραγανό ρύζι μαγειρεμένο σε κακαβιά   
Shrimp sautéed on crispy rice 
with sweet and sour sauce

Μακαρόνια γεμιστά με κρασάτο   16 €
κόκκορα και κρέμα μυζήθρας
Macaroni stuffed with cockerel in wine
sauce and mizithra cheese cream 

Αυγό poché με baby πατάτες,  15 €
μανιτάρια εποχής, chips από
bacon και καπνιστή πάπρικα 
Poached egg with baby potatoes, 
seasonal mushrooms, bacon chips
and smoked paprika   

Crispy chicken με spicy sauce γιαουρτιού 14 €

Crispy chicken with spicy yoghurt sauce 

T O  S T A R T

Κρητική σαλάτα με   14 €
κριθαροκούλουρα, 
ντομάτα, ξινομυζήθρα Χανίων 
και baby ρόκα
Cretan salad with barley rusks, 
tomato, soft Cretan cheese 
and baby rocket

Σαλάτα παντζάρι με 13 €
μανούρι σε φύλλο κρούστας, 
με μέλι και σουσάμι
Beetroot salad with manouri 
cheese in fylo, 
honey and sesame

Σαλάτα με ψητό κοτόπουλο,   16 €
chips από bacon, παρμεζάνα, 
αυγό και Caesar’s dressing
Salad with roasted chicken, 
bacon chips, parmesan, 
egg and Caesar dressing

Σαλάτα με baby σπανάκι,   14 €
kale, καρύδια, ρόδι και ψητό μήλο
Baby spinach salad with kale, nuts, 
pomegranate and baked apples

Σαλάτα κινόα με μυρωδικά,   13 €
ρόδι, lime και avocado
Quinoa salad with pomegranate, 
lime, avocado and herbs

S A L A D S

1 9 . 0 0 – 0 0 . 3 0 

D I n n e r  M e n u

Στην οικογενειακή μας φάρμα μεγαλώνουμε τα λαχανικά με τους 
παραδοσιακούς τρόπους, που μας δίδαξαν οι παππούδες μας. 
Απολαύστε μαζί μας γεύσεις και αρώματα που εναλλάσονται 

κάθε εποχή του χρόνου. 

At our family farm we grow vegetables in the traditional way that 
our ancestors taught us. enjoy with us flavors and aromas that 

change every season of the year



Σολομός με σάλτσα από avocado 23 €
και πράσινη σαλάτα
Salmon with avocado sauce 
and green salad

Σφυρίδα με κινόα και μυρωδικά  37 €
από τη φάρμα μας
White grouper with The Margi Farm 
herbs scented quinoa

Κοτόπουλο με purée λευκού 18 €
καρότου και chips από kale  
Chicken with purée roasted 
parsnip and kale chips

Χοιρινό  σιγομαγειρεμένο με  21 €
pepper sauce και purée πατάτας 
Pork in pepper sauce 
and potato purée

Αρνάκι πάνω σε ξινόχονδρο τραχανά  27 €

Lamb on frumenty

Burger από Angus beef με cheddar,  19 €
καραμελωμένα κρεμμύδια και spicy mayo
Angus beef burger with cheddar, 
caramelized onions and spicy mayo 

M A I N

rib-eye από Prime   39 €
Black Angus Αμερικής
rib-eye from Prime 
American Black Angus

Φιλέτο μόσχου   34 €
Veal fillet

Λεπτό διάφραγμα   26 €

Ιnside skirt

Όλα τα steaks σερβίρονται με σπιτικές 
πατάτες και sauce béarnaise. 
All the steaks are served with homemade 
potatoes and sauce béarnaise.

S T E A K S D E S S E R T S

Μήλο ψητό στο φούρνο με   10 €
αλμυρή καραμέλα, κρέμα και
παγωτό από φρέσκια βανίλια 
roasted apple with salty caramel, 
cream, and fresh vanilla ice cream

Choux με γέμισμα από crème  11 €
pâtissière και λιωμένη σοκολάτα
Stuffed choux with crème 
pâtissière and melted chocolate

Toffee pudding με πραλίνα και   11 €
παγωτό Valrhona caramelia
Toffee pudding with nougat and 
Valrhona caramelia ice cream

Τάρτα λεμόνι  10 €
Lemon tart

Executive Chef: Παναγιώτης Γιακαλής | Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Δημοτικός φόρος & Φ.Π.Α. | Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αγιοστρατίτης Θοδωρής  
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) | Ψωμί: 3€

Executive Chef: Panagiotis Giakalis | The prices include Municipal Tax & VAT | Person in charge in case of market inspection: Agiostratitis Theo 
COnSuMer IS nOT OBLIGeD TO PAY IF THe nOTICe OF PAYMenT HAS nOT Been reCeIVeD (reCeIPT - InVOICe) | Bread: 3€

P A S T A

Ζυμαρικά κοχύλια με  15 € 
γκοργκοντζόλα, σπανάκι, 
ραντίτσιο και ψημένα 
φουντούκια εκραζέ
Pasta shells with gorgonzola 
cheese, spinach, radicchio 
andbaked hazelnuts burst

Λιγκουίνι aglio,   13 €      
olio e peperoncino
Linguini aglio, 
olio e peperoncino

Χειροποίητα gnocchi σε σάλτσα   19 € 
παρμεζάνας και φρέσκια τρούφα εποχής    
Homemade gnocchi with parmesan
sauce and seasonal truffle

Κριθαρότο παντζαριού με   15 € 
ελαφριά κρέμα σκόρδου και 
καπνιστό χέλι Μεσολογγίου    
Orzo with beetroot in light 
garlic cream and smoked eel 
from Messolonghi


