




RAW FOODISM

Σεβίτσε λαβράκι    15,00€  
µαριναρισµένο λαβράκι σε χυµό λεµόνι & περγαµόντο, κόλιανδρος,
πιπεριά Φλωρίνης, αβοκάντο, κρεµµύδι, µπούκοβο, πιπερόριζα

Carpaccio   14,00€  
καρπάτσιο από µοσχαράκι, σάλτσα σόγιας αρωµατισµένη µε τρούφα,
αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Κεφτέδες    13,00€  
µοσχαρίσιος κιµάς, µυρωδικά, ντοµάτα, γιαούρτι,
& καραµελωµένα µανιτάρια µε µπέικον        

Μπουγιουρντί fondue    10,00€  
φέτα, µυζήθρα, καπνιστό τυρί, ντοµάτα, καυτερή πιπεριά,
πιπεριά Φλωρίνης & πικάντικο σουσάµι         

Φακές Φαρσάλων “ταµπουλέ”    8,00€  
µαϊντανός, δυόσµος, ντοµάτα, πίκλες κρεµµυδιού, µαγιονέζα µαύρου σκόρδου
& βινεγκρέτ από µοσχολέµονο και πιπερόριζα       

Μανιτάρια και φασόλια    9,00€  
χούµους από φασόλια Πρεσπών, µανιτάρια πορτσίνι και πορτοµπέλο,
πανσέτα & άρωµα τρούφας

Τραγανές γαρίδες*    15,00€  
όπως το σαγανάκι, πικάντικη ντοµάτα, φέτα, φύκια & χαβιάρι χελιδονόψαρου     

Γύρος    9,00€  
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Λαδόπιτα Ροδίτικη    9,00€  

Κρητική µαραθόπιτα    8,00€  

Κολοκυθόπιτα    9,00€  

Ζέα    13,00€  

γλυκιά κολοκύθα, βολάκι Άνδρου, φουντούκι, τσορίθο

Ελληνική    13,00€  
ντοµάτα, ψητή πιπεριά, πίκλες κρεµµυδιού, βολάκι Άνδρου, παξιµάδι από χαρούπι,
ελιές & αµπελοβλάσταρα Χαλκιδικής

11
πράσινη σαλάτα, ψητά µανιτάρια, τυρί γαΐς, πορτοκάλι, πίκλες καρότου,
βινεγκρέτ µε τρούφα & πετιµέζι     

• κατσικίσιο τυρί, µελιτζάνα, ελληνικό µπλε τυρί «ΚΥΑΝΟ», µέλι,
   µήλο & φιστίκια Αιγίνης    9,00€      

• φέτα, πιπεριές, γραβιέρα, βασιλικός & ντοµάτα    9,00€      

• τυρί γαΐς, τρούφα, παστράµι Καρδίτσας, γραβιέρα & ρόκα    11,00€      

πράσινο µήλο, ακτινίδιο, ρόκα, κόλιανδρος, πιπεριές, γλυκοπατάτες, αµύγδαλα
& βινεγκρέτ από µοσχολέµονο & κύµινο     
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Ανοικτή ζύµη (140γρ. )  



13,00€  

Παστίτσιο    12,00€  
µοσχαρίσιος κιµάς, ζυµαρικά καλαµαράτα & µπεσαµέλ φέτας      

κρέµα σέλινο - πορτσίνι, λαχανικά του χειµώνα, αυγολέµονο

Ραβιόλες    12,00€  
γεµισµένα µε Κρητικό χοιρινό απάκι και µυζήθρα, χόρτα τσιγαριστά

Φιόκι    11,00€  
γεµισµένα µε αχλάδι, παρµεζάνα, σάλτσα γκοργκοντζόλας & φιστίκι Αιγίνης

Ριζότο µανιταριών    12,00€  
µε µανιτάρι πορτσίνι, βούτυρο τρούφας & γραβιέρα, κρούστα µυρωδικών

Ριζότο καλαµποκιού    12,00€  
καλαµπόκι, γκοργκοντζόλα, αβοκάντο, σιγοµαγειρεµένο χοιρινό

Αρνάκι (δύο άτοµων)    45,00€  
σιγοµαγειρεµένο αρνάκι Καρδίτσας στους χυµούς του, πατάτες & καρότα ψητά

Γιουβέτσι (δύο άτοµων)    30,00€  
φιλέτο χριστόψαρου, γαρίδες, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκια & πιπεριές       

Παστιτσάδα    14,00€  

Χοιρινό κότσι    15,00€  

παπαρδέλες, σιγοµαγειρεµάνα µάγουλα και τρούφα
15,00€  



Ψάρι ηµέρας
Ρωτήστε µας για τη διαθεσιµότητα

Κοτόπουλο φιλέτο    12,00€  
κρέµα καρότου µε τζίντζερ, κινόα, σάλτσα βασιλικού

Παραδοσιακή ψαρόσουπα    12,00€  
σκορπίνα, χριστόψαρο, λαχανικά, αυγολέµονο

17,00€  

Rib eye steak  250gr  35,00€

Picanha steak 300gr    35,00€

Flap (Bavette) Steak 250gr   35,00€

Όλες οι κοπές συνοδεύονται από ψητές πατάτες και λαχανικά,
σάλτσα τσιµιτσούρι και gravy sauce

Profiterole    7,00€  
ζεστή σάλτσα σοκολάτας, αµύγδαλο, σµέουρα, σαντιγί λευκής σοκολάτας
& παγωτό βανίλια      

Citrus Tart    7,00€  
σαµπλέ λεµονιού, λευκή σοκολάτα, εσπεριδοειδή

8,00€  

& παγωτό από φιστίκι Αιγίνης

9,00€  



vegan

Φακές Φαρσάλων “ταμπουλέ”    8,00€
µαϊντανός, δυόσµος, ντοµάτα, πίκλες κρεµµυδιού & βινεγκρέτ από
µοσχολέµονο και πιπερόριζα       

Μανιτάρια και φασόλια    9,00€  
χούµους από φασόλια Πρεσπών, µανιτάρια πορτσίνι και πορτοµπέλο,
miso & άρωµα τρούφας

Πράσινη    11,00€  
πράσινη σαλάτα, ψητά µανιτάρια, φουντούκια, πορτοκάλι, πίκλες καρότου,
βινεγκρέτ µε τρούφα & πετιµέζι

Κινόα    12,00€
πράσινο µήλο, ακτινίδιο, ρόκα, κόλιανδρος, πιπεριές, γλυκοπατάτες, αµύγδαλα
& βινεγκρέτ από µοσχολέµονο & κύµινο

Κρητική Μαραθόπιτα    8,00€  
µάραθος, σπανάκι, φρέσκο κρεµµυδάκι & εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

VEGAN MENU

µανιτάρια, πιπεριές, κολοκυθάκια, βασιλικός, ντοµάτα    9,00€
Ανοικτή ζύμη (140γρ.)  

Ελληνική    13,00€
ντοµάτα, ψητή πιπεριά, πίκλες κρεµµυδιού, παξιµάδι από χαρούπι,
ελιές & αµπελοβλάσταρα Χαλκιδικής

Ζέα    13,00€
µανιτάρια, σουσάµι, δίκοκκο σιτάρι, µαϊντανός, ρόκα, ντοµάτα, δυόσµος, λεµόνι

Ριζότο μανιταριών    12,00€
µε µανιτάρι πορτσίνι, µίσο, τρούφα, κρούστα µυρωδικών

Ριζότο καλαμποκιού    10,00€
καλαµπόκι, αβοκάντο, γλυκοπατάτα, τσιµιτσούρι

Spaghetti aglio, olio e peperoncino    10,00€
σπαγγέτι, σκόρδο, µυρωδικά, τσίλι



Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Αναστασιάδης
Market Responsible Inspector: Georgios Anastasiadis







RAW FOODISM

Sea bass ceviche    15,00€  
marinated sea bass in lemon & bergamot juice, coriander, Florina pepper,
avocado, onion, crushed red pepper, ginger  

Carpaccio    14,00€  
veal carpaccio, soy sauce flavored with truffle, Messolonghi roe

Meat balls    13,00€  
veal minced meat, herbs, tomato, yogurt & caramelized mushrooms with bacon       

Bougiourdi fondue    10,00€  
Feta cheese, Mizithra cheese, smoked cheese, tomato, hot pepper,
Florina pepper & spicy sesame         

Farsala lentils "taboule"    8,00€  
parsley, spearmint, tomato, pickled onions, black garlic mayonnaise
& vinaigrette from lime & ginger       

Mushrooms and beans    9,00€  
Prespa bean hummus, porcini and portobello mushrooms, pancetta & truffle flavor

Crispy shrimps*    15,00€  
such as Saganaki, spicy tomato, Feta cheese, seaweed & flying fish caviar   

Gyros    9,00€  
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Zucchini pie    9,00€  
sweet pumpkin, Andros Volaki cheese, hazelnut, chorizo

Cretan fennel pie    8,00€  
fennel, spinach, spring onion & extra virgin olive oil

Greek Rhodian pie    9,00€  
Anthotyro cheese, Mizithra cheese, honey, black sesame seeds
& tomato marmalade     

Greek    13,00€  
tomato, roasted pepper, onion pickles, Andros Volaki cheese, carob rusk,
olives & Halkidiki vine shoots

Green    11,00€  
green salad, grilled mushrooms, pontian Gais cheese, orange, carrot pickles,
vinaigrette with truffle & petimezi

lettuce, chicken Apaki, chorizo, croutons & cretan Graviera cheese 

Quinoa    12,00€  
green apple, kiwi, rocket salad, coriander, peppers, sweet potatoes, almonds
& vinaigrette from lime & cumin     

Open dough (140gr. )    

• goat cheese, aubergine, greek blue cheese «ΚΥΑΝΟ», honey,
   apple & Aegina pistachios    9,00€      

• Feta cheese, peppers, Graviera cheese, basil & tomato      9,00€      

• pontian Gais cheese, truffle, Karditsa pastrami, Graviera cheese
  & rocket salad    11,00€      

Zea    13,00€  



Pastitsada    14,00€  

13,00€  

egg papardelle, veal ragout, truffle
15,00€  

Pastitsio    12,00€  

stuffed with Cretan pork apaki and myzithra, fried greens
Ravioli    12,00€  

with Porcini mushroom, truffle butter & Graviera cheese, herb crust
Mushroom risotto    12,00€  

corn, gorgonzola, avocado, slow cooked pork
Corn risotto    12,00€  

stuffed with pear, parmesan, gorgonzola sauce & Aegina pistachios
Fiocchi    11,00€  

Lamb (for two persons)    45,00€  
slow-cooked Karditsa lamb in it’s juices, potatoes & carrots

Giouvetsi (for two persons)    30,00€  
John Dory fish fillet, shrimps, fresh tomato, zucchini and peppers

celery cream - porcini, winter vegetables, egg lemon
Pork shank    15,00€  



Fish of the day
Ask us for availability

Chicken fillet    12,00€  
carrot cream with ginger, quinoa, basil sauce

17,00€  

scorpina, John Dory fish, vegetables, egg lemon
Traditional fish soup    12,00€  

Rib eye steak  250gr  35,00€

Picanha steak 300gr    35,00€

Flap (Bavette) Steak 250gr   35 ,00€

All meat dishes are served with grilled potatoes and vegetables,
Chimichurri sauce and gravy sauce

Profiterole    7,00€  
warm chocolate sauce, almond, raspberries, white chocolate whipped cream
& vanilla ice cream      

8,00€  

9,00€  
caramelized with brown sugar, Aegina pistachios and vanilla ice cream

Citrus Tart    7,00€  
lemon sablé, white chocolate, citrus fruits



vegan

Farsala lentils "taboule"    8,00€
parsley, mint, tomato, pickled onion & vinaigrette from lemon and ginger

Mushrooms and beans    9,00€  
Prespa bean hummus, porcini and portobello mushrooms, miso & truffle flavor

Green Salad    11,00€  
green salad, grilled mushrooms, hazelnuts, orange, carrot pickles,
vinaigrette with truffle & petimezi

Quinoa Salad    12,00€
green apple, kiwi, rocket salad, coriander, peppers, sweet potatoes, almonds
& vinaigrette from lime & cumin     

Cretan fennel pie    8,00€  
fennel, spinach, spring onion & extra virgin olive oil

VEGAN MENU

mushrooms, peppers, zucchini, basil, tomato    9,00€
Open dough (140gr. ) 

Greek Salad    13,00€
tomato, roasted pepper, onion pickles, carob rusk, olives & Halkidiki vine shoots

Zea Salad    13,00€
mushrooms, sesame, whole wheat, parsley, rocket salad, tomato, mint, lemon

Mushroom risotto    12,00€
with porcini mushroom, miso, truffle, herb crust

Corn risotto    10,00€
corn, avocado, sweet potato, chimichurri

Spaghetti aglio, olio e peperoncino    10,00€
spaghetti, garlic, herbs, chili



Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Αναστασιάδης
Market Responsible Inspector: Georgios Anastasiadis


