
A  L A  C A R T E  M E N U

Σούπα ημέρας     9 €
Soup of the day 

Γλυκοπατάτα ψητή, πουρέ,  | GF | VG | 10 € 
τσιπς και σάλτσα από πορτοκάλι 
Baked, mashed and fried sweet potatoes 
with orange dressing

Seared tuna παναρισμένο με tandoori   | GF |  14 € 
και αγγούρι τουρσί 
Seared tuna breaded with tandoori 
and pickled cucumber

Πιτάκια με μπακαλιάρο σε κουρκούτι,  8 € / τμχ

aioli και μαριναρισμένο tartare από παντζάρι 
Mini pies filled with fried cod, 
aioli and marinated beetroot tartare

Carpaccio μόσχου με μανιτάρια,   14 €
αγκινάρα τουρσί και  γραβιέρα  Kρήτης 
Veal Carpaccio with mushrooms, 
pickled artichoke and Cretan gruyère cheese

Κεφτέδες από μοσχαρίσιο κιμά με   14 €  
καλαθάκι Λήμνου και τσιπς πατάτας  
με μαγιονέζα ντομάτας 
Beef meatballs with “kalathaki” cheese 
from Lemnos island & potato chips 
with tomato mayonnaise

O Ρ E K T I K A Ζ Υ Μ Α Ρ Ι Κ Α

Σ Α Λ ΑΤ Ε Σ

Ζεστή σαλάτα με λαχανικά εποχής  | V | GF |  12 €  
από τη Φάρμα μας με vinaigrette από μέλι-lime 
Warm salad with seasonal vegetables 
from The Margi Farm with honey-lime vinaigrette

Σαλάτα με ψητά μαρούλια από τη Φάρμα μας, | GF |  16 €
γαρίδες, αβοκάντο, φιλέτα από πορτοκάλι  
και vinaigrette από μαρούλι 
Grilled lettuce from The Margi Farm, with shrimps, 
avocado, orange slices & vinaigrette sauce

Burrata με τοματίνια μαριναρισμένα  | GF | VG |  12 €
σε pesto βασιλικού και vinaigrette από μαρούλι 
Fresh Italian burrata with cherry tomatoes 
marinated in basil pesto

Χειροποίητα gnocchi σε σάλτσα | V |  18 €
παρμεζάνας και φρέσκια τρούφα 
Homemade gnocchi with parmesan 
sauce and fresh truffle 

Παπαρδέλες με σιγομαγειρεμένο χοιρινό 17 € 
και κρέμα μυζήθρας  
Pappardelle with braised pork 
and “mizithra” cheese cream

Linguine Arrabbiata  | V |  12 €

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ

Σφυρίδα με πλιγούρι και μυρωδικά από τη Φάρμα μας 38 €
White grouper with oat groats and herbs from The Margi Farm

Κοτόπουλο με τοματίνια, βασιλικό, παρμεζάνα  18 €
και πατάτες με spicy mayo και μυρωδικά  
Chicken with cherry tomatoes, basil, parmesan cheese 
and potatoes with spicy mayo and herbs

Schnitzel απο χοιρινό entrecôte  22 €  
με φασολάκια στα κάρβουνα  
Pork entrecôte Schnitzel with green beans on the grill

Ossobuko με πουρέ πατάτας & gremolata        | GF |  27 €
Ossobuko with mashed potatoes & gremolata

Φιλέτο μόσχου με homemade πατάτες   | GF |  32 €
και σάλτσα béarnaise 
Veal fillet with homemade potatoes and béarnaise sauce

Rib-eye με homemade πατάτες    | GF |  38 €
και σάλτσα béarnaise 
Rib-eye with homemade potatoes and béarnaise sauce

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

Ε Π Ι ΔΟ Ρ Π Ι Α

Σφαίρα σοκολάτας με παγωτό, brownies,     10 €
μπισκότο και ζεστή sauce σοκολάτας 
Chocolate sphere with ice cream, 
brownies, biscuit and hot chocolate sauce

Μπακλαβάς με φιστίκι σε κρέμα & παγωτό  11 €
Baklava with pistachio in cream & ice cream

Cheesecake με παγωτό raspberry   9 €
Cheesecake with raspberry ice cream

| VG | Vegetarian,  | GF | Gluten Free

Executive Chef: Παναγιώτης Γιακαλής | Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Δημοτικός φόρος & Φ.Π.Α. | Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γιακαλής Παναγιώτης   
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: Giakalis Panagiotis
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE) | Bread: 3€


