FOOD MENU























Παξιµά δια Νικητέα σταρένια, ελαιό λαδο, ρίγανη, ελιές καλαμώ ν
Αμφιλοχίας …1.5 €
Ποικιλία απο βιολογικά ψωμά κια με χειροποίητο προζύ μι, ελιές καλαμώ ν
Αμφιλοχίας, ρίγανη, ανθό ς αλατιού …3.5 €
Burrata, τοματίνια, βασιλικό ς, παξιμά δι χαρουπιού ,
παντζά ρι …8.0 €
Σαλά τα κινοά , ά σπρο-κό κκινο λά χανο, ρό δι, σύ γκλινο …8.5 €
Σαλά τα κυκλαδίτικη, ντοματίνια, αγγουρά κι, κρίταμος,
κοπανιστή Τή νου …9.0 €
Μπρουσκέτα, κατσικίσιος κορμό ς, καραμελωμένα κρεμμύ δια, κά σιους…
9.0 €
Φιλετο μό σχου Carpaccio, πίκλα ginger, yuzu sauce …11.0 €
Τό νος Poke, ρύ ζι ατμού , αγγουρά κι, σουσά μι,
ponzu sauce …11.5 €
Ceviche λαυρά κι, shisho, ακτινίδιο, mango,
πιπέρι sichuan …14.5 €
Baby πατά τες φού ρνου, λά δι τρού φας,
πιπεριές Φλωρίνης …7.5 €
Ψωμά κια ατμού , κοτό πουλο, ρέβα, καρό το,
κό κκινο λά χανο …10.5 €
Συκωτά κια πουλερικώ ν, ξύ δι βαλσά μικο …8.0 €
Iberico pork ribs, baby πατά τες …14.5 €
Καλαμά ρι, σπανά κι, αυγό , bacon, grapefruit …13.5 €
Κριθαρά κι, μανιτά ρια, gorgonzola, τρού φα …14.5 €
Λαχανοντολμά ς, αρνίσιος κιμά ς, αυγολέμονο sumac …9.0 €
Μοσχαρά κι κοκκινιστό , πουρές πατά τας, γραβιέρα Ίου …13.5 €
Κατσικά κι γά λακτος, φά βα Φενεού …14.5 €
Μοσχαρίσιο διά φραγμα, Black Angus Αυστραλίας,
αρωματισμένο βού τυρο, πουρές γλυκοπατά τας,
sauce chimichurri …18.5 €
Black Angus Ribeye Ουρουγουά ης, πουρές γλυκοπατά τας,
sauce chimichurri …23.5 €
Fegientin, σοκολά τα, πραλίνα, φρά ουλα …7.0 €
Χαλβά ς σιμιγδαλένιος, ξηροί καρποί, παγωτό κανέλα …7.5 €
Μηλό πιτα, παγωτό βανίλια …7.5 €

CHEESE&HAM SELECTION
Τα τυριά σερβίρονται στα 50 γραμμά ρια.
Δημιουργή στε το δικό σας plateau.
To μενού τυριώ ν μπορεί να αλλά ξει. Ρωτή στε για διαθεσιμό τητα


Λαδοτύ ρι Μή λου 6 μηνώ ν ωρίμανσης, 100% κατσικίσιο,
Ελλά δα, παστερίωσης …5.0 €



Γραβιέρα Νά ξου 5 ετώ ν ωρίμανσης, αγελαδινό -κατσικίσιο, Ελλά δα,
παστερίωσης …4.5 €



Parmigiano Reggiano 36 μηνώ ν, 100% αγελαδινό ,
Ιταλία, παστερίωσης …6.5 €



Tommette de Chèvre Agour, κατσικίσιο, Γαλλία, παστερίωσης …6.5 €



Manchego 12 μηνώ ν ωρίμανσης, 100% πρό βειο,
Ισπανία, παστερίωσης …5.5 €



Appenzel Surchoix, 100% αγελαδινό , Ελβετία, φρέσκο …7.0 €



Gouda 36 μηνώ ν ωρίμανσης, 100% αγελαδινό ,
Ολλανδία, παστερίωσης…5.0 €



Pont - L 'É vêque, 100% αγελαδινό , Γαλλία, φρέσκο …3.5 €



Gruyere d’ Alpage, 100% αγελαδινό , Ελβετία, φρέσκο …10.0 €



Dolomitico, 100% αγελαδινό , Ιταλία, παστερίωσης …6.5 €



Jamó n Ibérico Gran Reserva, …7.0 €



Prosciutto προβατίνας, Μά νδρα Αττική ς …7.0 €



Plateau τυριώ ν, αλλαντικώ ν, chutney σταφίδας …13.5 €

OINOSCENT FOOD MENU



Wheat rusks, olive oil, oregano, olives from Amfilochia …1.5 €
Organic handmade variety of bread, olives from Amfilochia,
oregano, fleur de sel…3.5 €





Burrata, cherry tomatoes, basil, carob rusks, beetroot …8.0 €
Quinoa, red and white cabbage, pomegranate, Syglino of Mani …8.5 €
Cycladic salad, cherry tomatoes, cuccumber, kritamos,
kopanisti of Tinos …9.0 €





Bruschetta, goat cheese, caramelised onions, cashew nuts …9.0 €
Beef fillet carpaccio yuzu sauce, pickled ginger …11.0 €
Tuna Poke, steamed rice, cucumber, sesame, red pepper,
ponzu sauce …11.5 €
Sea Bass ceviche, shisho, kiwi, mango, sichuan pepper …14.5 €
Baby potatoes, truffle oil, red bell pepper, herbs …7.5 €
Bao Buns, chicken, swede, carrot, red cabbage …10.5 €
Poultry livers, balsamic vinegar …8.0 €















Iberico pork ribs, tartare sauce …14.5 €
Squid, spinach, egg, bacon, grapefruit …13.5 €
Cabbage dolma, minced lamb, egg-lemon sauce, sumac …9.0 €
Mushroom orzo, truffle, gorgonzola …14.5 €
Beef cooked in red sauce, mashed potatoes, gruyere of Ios …13.5 €
Baby goat, fava beans from Feneos …14.5 €
Beef Onglet, Australian Black Angus, flavored butter,
sweet potatoe puree, chimichurri sauce …18.5 €
Black Angus Ribeye Uruguay, sweet potatoe puree,
chimichurri sauce …23.5 €
Today’s special …€





Fegientin, chocolate, praline, banana…7.0 €
Semolina halva, nuts, cinnamon ice cream …7.5 €
Apple pie, vanilla ice cream …7.5 €



CHEESE&HAM SELECTION
Serving weight: 50gr/cheese. Create your custom plateau.
The cheese menu might change. Please ask for availability.


Ladotyri cheese from Mylos, 6 months old, 100% goat’s milk,
Greece, pasteurized …5.0 €



Gruyère cheese from Naxos, 5 years old, cow’s, goat’s milk,
Greece, pasteurized …4.5 €



Parmigiano Reggiano, 36 months old, 100% cow’s milk,
Italy, pasteurized …6.5 €



Tommette de Chèvre Agour, goat’s milk, France,
pasteurized …6.5 €



Manchego, 12 months old, 100% sheep’s milk, Spain,
pasteurized …5.5 €



Appenzel Surchoix, 100% cow’s milk, Switzerland,
fresh …7.0 €



Gouda, 36 months old, 100% cow’s milk,
Netherlands, pasteurized …5.0 €



Gruyère d'Alpage, 100% cow’s milk, Switzerland,
fresh …10.0 €



Dolomitico, 100% cow’s milk, Italy, pasteurized …6.5 €



Jamó n Ibérico Gran Reserva, Spain …7.0 €



Ewe Prosciutto, Mandra Attiki, Greece …7.0 €



Selection of cheese & salami, raisin chutney …13.5 €

