
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
αχλάδι | αρακάς 

18,00€

ΚΑΡΑΒΙΔΑ
πιπεριά Φλωρίνης | βασιλικός

29,00€

 
ΨΩΜΙ
10,00€

ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ

HOUSEMADE CHEESE
pear | pea

18,00€

LANGOUSTINE
peppers Florinis | basil

29,00€

BREAD
10,00€

APPETIZERS



ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
χόρτα εποχής| κολλαγόνο | 

άγριο σκόρδο
37,00€

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 
 χοιρινό μάγουλο | πανσέτα | 

μαρούλι
39,00€

SHORT RIB 
 ρεβύθια | καρότο | 

χαρουπόμελο
42,00€

 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

COD
seasonal greens| collagen |

fermented ramson
37,00€

BIO PORK
pork cheek | pork belly | 

baby gem
39,00€

SHORT RIB 
chickpeas | carrot | 

carob honey
42,00€

MAIN COURSES



ΒΑΝΙΛΙΕΣ
σοκολάτα | μαύρο τσάι

14,00 €

ΚΕΡΑΣΙ
γιαούρτι |

 kombucha λουίζας
14,00 €

 

ΓΛΥΚΑ

PLUMS
chocolate | black tea

14,00 €

CHERRY
yogurt | 

lemon verbena kombucha
 14,00 €

DESSERTS



MENOY
 ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ

ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ

DEGUSTATION
 MENU

WITH WINE PAIRING

ΜΗΛΟ
πράσινο μήλο σε ζήμωση

ΤΑΡΤΑΚΙ
αυγοτάραχο | μυρωδικά | 

πράσινο μήλο

ΤΟΜΑΤΑ - ΠΕΣΤΡΟΦΑ
πιπερίτσα Πέλλας | Φράουλα 

τουρσί | garden on top

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ NATURA
ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
αχλάδι  | αρακάς

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
χόρτα εποχής| κολλαγόνο | 

άγριο σκόρδο

CHARDONNAY
ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ

ΨΩΜΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 
 χοιρινό μάγουλο | πανσέτα | 

μαρούλι

SHIRAZ
KTHMA ΚΙΤΟΥ

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ
ελληνικό γιαούρτι

ΚΕΡΑΣΙ
γιαούρτι |

 kombucha λουίζας

MOΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΡΟΥΠΙ
ganache χαρούπι κακάο

APPLE
green apple fermentation

TART
botargo | herb moss |

 green apple

TOMATO - TROUT
Pellas pepper | pickled strawberry

garden on top

MALAGOUZIA NATURA
ZAFEIRAKIS ESTATE

HOUSEMADE CHEESE
pear | pea

COD
seasonal greens| collagen |

fermented ramson

CHARDONNAY
MUSES ESTATE

BREAD

BIO PORK
pork cheek | pork belly | 

baby gem

SHIRAZ
KITOS ESTATE

BLACKTHORN
greek yogurt

CHERRY
yogurt | 

lemon verbena kombucha

MUSCAT DE LEMNOS
CHATZIGEORGIOU ESTATE

CAROB
carob & cacao ganache

Τιμή μενού κατά άτομο 70,00€

Τιμή μενού με 4 ποτήρια κρασί 
κατά άτομο 105,00€

Menu price per person 70,00€

Menu price with 4 glasses of wine 
per person 105,00€
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MENOY
 ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ

ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ

DEGUSTATION
 MENU WITH 

COCKTAIL PAIRING

ΜΗΛΟ
πράσινο μήλο σε ζήμωση

ΤΑΡΤΑΚΙ
αυγοτάραχο | μυρωδικά | 

πράσινο μήλο

ΤΟΜΑΤΑ - ΠΕΣΤΡΟΦΑ
πιπερίτσα Πέλλας | Φράουλα 

τουρσί | garden on top

MARY WHITE
Stolichnaya washed fish oil,

Tomato water

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
αχλάδι  | αρακάς

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
χόρτα εποχής| κολλαγόνο | 

άγριο σκόρδο

ΨΩΜΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 
 χοιρινό μάγουλο | πανσέτα | 

μαρούλι

HOLISTIC VERMOUTH
sweet vermouth, Metaxa 7,

τόνικ

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ
ελληνικό γιαούρτι

ΚΕΡΑΣΙ
γιαούρτι |

 kombucha λουίζας

ALMOND BLOSSOM
Gin Blue beethle, Almond rose,

Pergamonto juice

ΧΑΡΟΥΠΙ
ganache χαρούπι κακάο

APPLE
green apple fermentation

TART
botargo | herb moss |

 green apple

TOMATO - TROUT
Pellas pepper | pickled strawberry

garden on top

MARY WHITE
Stolichnaya washed fish oil,

Tomato water

HOUSEMADE CHEESE
pear | pea

COD
seasonal greens| collagen |

fermented ramson

BREAD

BIO PORK
pork cheek | pork belly | 

baby gem

HOLISTIC VERMOUTH
sweet vermouth, Metaxa 7,

tonic water

BLACKTHORN
greek yogurt

 
CHERRY

yogurt | 
lemon verbena kombucha

ALMOND BLOSSOM
Gin Blue beethle, Almond rose,

Pergamonto juice

CAROB
carob & cacao ganache

Τιμή μενού κατά άτομο 70,00€

Τιμή μενού με 3 cocktails 
κατά άτομο 100,00€

Menu price per person 70,00€

Menu price with 3 cocktails 
per person 100,00€
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MENOY
 ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ

ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ

DEGUSTATION
 MENU

WITH WINE PAIRING

ΜΗΛΟ
πράσινο μήλο σε ζήμωση

ΤΑΡΤΑΚΙ
αυγοτάραχο | μυρωδικά | 

πράσινο μήλο

ΤΟΜΑΤΑ - ΠΕΣΤΡΟΦΑ
πιπερίτσα Πέλλας | Φράουλα 

τουρσί | garden on top

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ NATURA
ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
αχλάδι | αρακάς

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
χόρτα εποχής| κολλαγόνο | 

άγριο σκόρδο

CHARDONNAY
ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ

ΨΩΜΙ

ΓΑΡΙΔΑ
αμύγδαλο | πράσο | σταφύλι

ΚΑΡΑΒΙΔΑ
πιπεριά Φλωρίνης | βασιλικός

L’ ΕSPRIT DU LAC
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ

SHORT RIB 
 ρεβύθια | καρότο | 

χαρουπόμελο

SHIRAZ
KTHMA ΚΙΤΟΥ

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ
ελληνικό γιαούρτι

ΚΕΡΑΣΙ
γιαούρτι |

 kombucha λουίζας

MOΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΡΟΥΠΙ
ganache χαρούπι κακάο

APPLE
green apple fermentation

TART
botargo | herb moss |

 green apple

TOMATO - TROUT
Pellas pepper | pickled strawberry

garden on top

MALAGOUZIA NATURA
ZAFEIRAKIS ESTATE

HOUSEMADE CHEESE
pear | pea

COD
seasonal greens| collagen |

fermented ramson

CHARDONNAY
MUSES ESTATE

BREAD

SHRIMP
almond | leek | grape

LANGOUSTINE
Florina peppers | basil

L’ ΕSPRIT DU LAC
KYR-YIANNI

SHORT RIB 
chickpeas | carrot | 

carob honey

SHIRAZ
KITOS ESTATE

BLACKTHORN
greek yogurt

CHERRY
yogurt | 

lemon verbena kombucha

MUSCAT DE LEMNOS
CHATZIGEORGIOU ESTATE

CAROB
carob & cacao ganache

Τιμή μενού κατά άτομο 90,00€

Τιμή μενού με 5 ποτήρια κρασί 
κατά άτομο 135,00€

Menu price per person 90,00€ 

Menu price with 5 glasses of wine 
per person 135,00€



ΜΕΝΟΥ
ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ

 ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ

ΜΗΛΟ
πράσινο μήλο σε ζήμωση

ΤΑΡΤΑΚΙ
αυγοτάραχο | μυρωδικά | πράσινο μήλο

ΤΟΜΑΤΑ - ΠΕΣΤΡΟΦΑ
πιπερίτσα Πέλλας | Φράουλα τουρσί | 

garden on top

MARY WHITE

Stolichnaya washed fish oil,
Tomato water

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
αχλάδι | αρακάς

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
χόρτα εποχής| κολλαγόνο | 

άγριο σκόρδο

LEMON LEAF SPRITZ

Don Julio blanco,
Lemon leaf soda,parsley salt

ΨΩΜΙ

ΓΑΡΙΔΑ
αμύγδαλο | πράσο | σταφύλι

ΚΑΡΑΒΙΔΑ
πιπεριά Φλωρίνης | βασιλικός

HOLISTIC VERMOUTH

sweet vermouth, Metaxa 7, 
tonic water

SHORT RIB 
 ρεβύθια | καρότο | χαρουπόμελο

MODERN FASHION

Buffalo bourbon infused pear,
Rye bread, Vanilla syrup,

Air burnt vegetables

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ
ελληνικό γιαούρτι

ΚΕΡΑΣΙ
γιαούρτι | kombucha λουίζας

ALMOND BLOSSOM

Gin Blue beethle,
Almond rose,Pergamonto juice

ΧΑΡΟΥΠΙ
ganache χαρούπι κακάο

Τιμή μενού κατά άτομο 90,00€

Τιμή μενού με 5 cocktails 
κατά άτομο 126,00€

DEGUSTATION
 MENU WITH 

COCKTAIL PAIRING

APPLE
green apple fermentation

TART
botargo | herb moss | green apple

TOMATO - TROUT
Pellas pepper | pickled strawberry

garden on top

MARY WHITE

Stolichnaya washed fish oil,
Tomato water

HOUSEMADE CHEESE
pear | pea

COD
seasonal greens| collagen |

fermented ramson

LEMON LEAF SPRITZ

Don Julio blanco,
Lemon leaf soda,parsley salt

BREAD

SHRIMP
almond | leek | grape

LANGOUSTINE
Florina peppers | basil

HOLISTIC VERMOUTH

sweet vermouth, Metaxa 7, 
tonic water

SHORT RIB 
chickpeas | carrot | carob honey

MODERN FASHION

Buffalo bourbon infused pear,
Rye bread, Vanilla syrup,

Air burnt vegetables

BLACKTHORN
greek yogurt

CHERRY
yogurt | lemon verbena kombucha

ALMOND BLOSSOM

Gin Blue beethle,
Almond rose,Pergamonto juice

CAROB
carob & cacao ganache

Menu price per person 90,00€

Menu price with 5 cocktails 
per person 126,00€
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ΜΕΝΟΥ ΓΕΥΙΓΝΩΣΙΑΣ 
ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ

ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΜΗΛΟ
πράσινο μήλο σε ζήμωση

ΤΑΡΤΑΚΙ
καλαμπόκι | μυρωδικά | 

πράσινο μήλο

ΤΟΜΑΤΑ 
πιπερίτσα Πέλλας | Φράουλα τουρσί  

garden on top

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ NATURA
ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
αχλάδι | αρακάς

ΦΙΝΟΚΙΟ
κριθάρι | φυστίκι | μυρώνι

CHARDONNAY
ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ

ΨΩΜΙ

ΠΑΤΖΑΡΙ
millefeuille πατζάρι |
 ουμάμι  beurre blanc

ΗΔΥΣΜΑ ΔΡΥΟΣ
ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ
ελληνικό γιαούρτι

ΚΕΡΑΣΙ
γιαούρτι |

 kombucha λουίζας

MOΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΡΟΥΠΙ
ganache χαρούπι κακάο

Τιμή μενού κατά άτομο 70,00€

Τιμή μενού με 4 ποτήρια κρασί κατά 
άτομο 108,00€

THINK GREEN
DEGUSTATION MENU
WITH WINE PAIRING

APPLE
green apple fermentation

TART
BBQ corn | herb moss |

 green apple

TOMATO 
Pellas pepper | pickled strawberry

garden on top

MALAGOUZIA NATURA
ZAFEIRAKIS ESTATE

HOUSEMADE CHEESE
pear | pea

FENNEL
barley| peanut | chervil

CHARDONNAY
MUSES ESTATE

BREAD

BEETROOT
millefeuille beetroot | 
umami beurre blanc

IDISMA DRIOS
WINE ART ESTATE

BLACKTHORN
greek yogurt

CHERRY
yogurt | 

lemon verbena kombucha

MUSCAT DE LEMNOS
CHATZIGEORGIOU ESTATE

CAROB
carob & cacao ganache

Menu price per person 70,00€

Menu price with 4 glasses of wine per 
person 108,00€
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ΜΕΝΟΥ ΓΕΥΙΓΝΩΣΙΑΣ 
ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ

 ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ

ΜΗΛΟ
πράσινο μήλο σε ζήμωση

ΤΑΡΤΑΚΙ
καλαμπόκι | μυρωδικά | 

πράσινο μήλο

ΤΟΜΑΤΑ 
πιπερίτσα Πέλλας | Φράουλα τουρσί  

garden on top

MARY WHITE
Stolichnaya,

Tomato water

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ
αχλάδι  | αρακάς

ΦΙΝΟΚΙΟ
κριθάρι | φυστίκι |μυρώνι

ΨΩΜΙ

ΠΑΤΖΑΡΙ
millefeuille πατζάρι |
 ουμάμι  beurre blanc

HOLISTIC VERMOUTH
sweet vermouth, Metaxa 7,

τόνικ

ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ
ελληνικό γιαούρτι

ΚΕΡΑΣΙ
γιαούρτι |

 kombucha λουίζας

ALMOND BLOSSOM
Gin Blue beethle,

Almond rose,Pergamonto juice

ΧΑΡΟΥΠΙ
ganache χαρούπι κακάο

THINK GREEN
DEGUSTATION MENU

WITH COCKTAIL PAIRING

APPLE
green apple fermentation

TART
BBQ corn | herb moss |

 green apple

TOMATO 
Pellas pepper | pickled strawberry

garden on top

MARY WHITE
Stolichnaya,

Tomato water

HOUSEMADE CHEESE
pear | pea

FENNEL
barley| peanut | chervil

BREAD

BEETROOT
millefeuille beetroot | 
umami beurre blanc

HOLISTIC VERMOUTH
sweet vermouth, Metaxa 7,

tonic water

BLACKTHORN
greek yogurt

CHERRY
yogurt | 

lemon verbena kombucha

ALMOND BLOSSOM
Gin Blue beethle,

Almond rose,Pergamonto juice

CAROB
carob & cacao ganache

Menu price per person 70,00€

Menu price with 3 cocktails 
per person 100,00€

Τιμή μενού κατά άτομο 70,00€

Τιμή μενού με 3 cocktails 
κατά άτομο 100,00€



Τα προϊόντα και οι πρώτες 
ύλες που χρησιμοποιούμε 

είναι απο Έλληνες μικρούς 
παραγωγούς.

The products and raw 
materials that we use 
are from Greek local 

suppliers.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία η 
δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο η και 
συστατικό τροφίμου, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στο προσωπικό μας 

προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά 
με τις αλλεργιογονες ουσίες για τα 

τρόφιμα  που σας ενδιαφέρουν.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., 
Δημοτικός φόρος και ποσοστό 

σερβιτόρου.

Στην είσοδο του εστιατορίου υπάρχει 
δελτίο παραπόνων.

Aγορανομικός υπεύθυνος: 
Νίκος Σκρέμπος

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση 
να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο 

παραστατικό στοιχείο 
(απόδειξη – τιμολόγιο)

If you have any allergy or 
intolerance to any food or food 
ingredient, please contact our
 staff in order to be informed 

about the allergenic substances 
for the food you are interested in.

Prices included VAT, 
Municipal tax 

and waiter charge.

Complaint note is provided 
at the restaurant’s entrance.

Responsible by the law:
Nikos Skrempos

Consumer is nοt obliged 
to pay if the notice of payment 

has nοt been received 
(receipt –invoice)


