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

Κοτόσουπα με γλασέ λαχανικά  17 €
και bruschetta από συκωτάκια πουλιών on the side 
Chicken soup with glazed vegetables  
and a chicken liver bruschetta served on the side

Tartare μόσχου μαριναρισμένο με μουστάρδα Dijon  | GF |  17 € 
και bruschette από τερίνα πατάτας
Veal tartare marinated in Dijon mustard and potato 
terrine bruschette

Πατάτα στη θράκα με ψητά μανιτάρια 18 €
και τσιπς από σκόρδο και μαϊντανό
Ash – roasted potatoes with grilled mushrooms, 
garlic chips and parsley

Γλυκοπατάτα ψητή, πουρέ, τσιπς  | V | GF |  13 €
Sweet potatoes served three ways – baked,  
mashed and chips

Λευκά σπαράγγια με σουτζούκι και σάλτσα  16 €
από εσπεριδοειδή   
White asparagus with sujuk and a citrus fruit sauce 

Λαβράκι tartare με ζωμό ελιάς,     | GF | 17 € 
chili και εσπεριδοειδή 
Sea bass tartare with olive broth, chili and citrus fruits

Πιτάκια με μπακαλιάρο σε κουρκούτι,  8 € / τμχ

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

Καλαμάρι ψητό πάνω σε πουρέ κουνουπίδι  18 €
με λάδι μαϊντανού και τσιπς από kale
Grilled squid on a cauliflower purée  
with parsley oil and kale chips

S TA R T E R S  /  Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α PA S TA  /  Ζ Υ Μ Α Ρ Ι Κ Α

S A L A DS  /  Σ Α Λ ΑΤ Ε Σ

Κρητική σαλάτα με τοματίνια, ελιές,   | VG | 16 € 
ντακάκια απο χαρούπι, φρέσκο κρεμμύδι,  
ελαιόλαδο και ξινομυζήθρα 
Cretan salad with cherry tomatoes, olives,  
carob rusks, onion, Cretan cheese & olive oil

Σαλάτα με καπνιστό σολομό, καλαμπόκι, μπρόκολο,  17 € 
μαρούλι, βραστό αυγό και dressing από ταχίνι
Salad with smoked salmon, corn, broccoli, 
lettuce, boiled egg and a tahini dressing

Πράσινη σαλάτα με γαρίδα sauté,   17 € 
αβοκάντο και τριμμένο καρότο
Green salad with sautéed shrimp, 
avocado and grated carrot

Τονοσαλάτα με ψητό καλαμπόκι, βαλεριάνα και μυρωδικά 16 € 
Τuna and valerian salad, grilled corn and herbs

Χειροποίητα gnocchi σε σάλτσα παρμεζάνας  | VG |  23 €
και φρέσκια τρούφα εποχής 
Homemade gnocchi with parmesan sauce and fresh truffle

Pappardelle με ψητά μανιτάρια εποχής | VG |  18 €
και σάλτσα από κάσιους
Pappardelle with grilled mushrooms in season 
and a cashew sauce

Spaghetti με μοσχαρίσιο ragù  21 €
και παλαιωμένη gorgonzola  
Spaghetti pasta with veal ragù and aged gorgonzola

Κριθαρότο με καβούρι, εστραγκόν και εσπεριδοειδή  21 €
Orzo with crab, tarragon and citrus fruits

M A I N  /  Κ Υ Ρ Ι Ω Σ

Πεσκανδρίτσα με μπρόκολο και αυγοτάραχο   33 €
Monk tail fish with broccoli and bottarga

Κοτόπουλο με τοματίνια ψητά και angel hair πατάτες,  23 €
με spicy mayo και μυρωδικά  
Chicken with grilled cherry tomatoes and angel hair potatoes 
served with spicy mayo and herbs

Χοιρινό σιγομαγειρεμένο με πουρέ πατάτας  29 € 
αρωματισμένο με τρούφα
Slow-braised pork with truffle scented mashed potatoes

Cotoletta alla Milanese με ρόκα-τοματίνι      35 €
Cotoletta alla Milanese with rocket and cherry tomatoes

Angus beef burger με cheddar, καραμελωμένα  25 €
κρεμμύδια & spicy mayo 
Angus beef burger with cheddar, caramelized onions 
and spicy mayo 

Rib-eye με homemade πατάτες     | GF |  47 €
και σάλτσα béarnaise 
Rib-eye with homemade potatoes and béarnaise sauce

Chateaubriand από φιλέτο Black Angus  110 €
με πατάτες τηγανητές και σάλτσα béarnaise (για 2 άτομα) 
Black Angus fillet chateaubriand with french fries  
and béarnaise sauce (for 2 persons)

D E S S E R T S  /  Ε Π Ι ΔΟ Ρ Π Ι Α

Παραδοσιακή Tarte Tatin 18 €
Χειροποίητη σφολιάτα ψημένη με μήλα, ρευστή καραμέλα  
και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης (για 2 άτομα)
Παραδοσιακή Tarte Tatin 
Homemade puff pastry baked with apples, butterscotch  
and Madagascar vanilla ice cream (for 2 persons)

Tipsy cake 12 €
Ζουμερό, αφράτο ψωμάκι brioche με καπνιστό ρούμι  
και παγωτό ρούμι/σταφίδα
Juicy, fluffy brioche with smoked rum 
and rum/raisin ice cream

Chocolate flan    13 €
Βάση τάρτας με ψημένη κρέμα σοκολάτας, ζεστή sauce 
σοκολάτας και παγωτό φουντούκι
Tart with baked chocolate pastry cream, hot chocolate sauce 
and hazelnut ice cream

Μπακλαβάς με φιστίκι σε κρέμα και παγωτό  13 €
Baklava with pistachio in cream amd 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€


