
ΟΡΕΚΤΙΚΆ / ΣΆΛΆΤΕΣ

Φρεσκοψημένο ψωμί  καθημερινά από τον ξυλόφουρνο μας με χαρούπι ,κρίθινο φοκάτσια με λιαστή 
ντομάτα και ελιά και πίττες από το σάσι, συνοδεύονται με αρωματικό ελαιόλαδο  και θαλασσινό αλάτι  

3,00€ κατ’ άτομο

ΟΡΕΚΤΙΚΆ

Ψαρόσουπα (κακαβιά) με μαδητο φρέσκο μπακαλιάρο, αιολί σαφρανέ 
και αφρό από υαλοράδικα (σταμναγκάθι) 14,50€

Χαλούμι με την δική μας μαρμελάδα απο σύκο και δυόσμο 7,30€

Μελιτζανοσαλάτα με κρίθινο παξιμαδάκι και δικό μας αλλαντικό μόσχου 5,80€ 

Ξύγαλο από τα Ανώγεια, παραγωγής Ξυλούρη (*είδος τυριού) 5,50€

Χορτόπιτα σε φύλλο φτιαγμένο από χαρούπι με τα αρωματικά χόρτα του Γιάννη και ξύγαλο 6,70€

Τυρόπιτα από τον ξυλόφουρνο 5,80€

Κρεατόπιτα με κουκουνάρι, ρόδι, γιαούρτι και ταχίνι 6,50€

Λουκουμάς φέτας Παρνασσού με σορμπέ κόκκινης πιπεριάς Φλωρίνης, 
σαλάτα μυρωδικών και λάδι βασιλικού  10,00€

Ρεβυθάδα με λουκάνικο, ολονυκτίς στον ξυλόφουρνο με φρέσκο λουκάνικο (σαν σπετσοφάι) 
και αυγό μελάτο σε τραγανό χωριάτικο ψωμί 12,50€

Μιλφέιγ ψητής μελιτζάνας με τούμα, καπννιστό τυρί, παγωτό φέτα και λάδι βασιλικού 8,00€

Ψητά λαχανικά στον ξυλόφουρνο με ελαιόλαδο θυμάρι και αγουρίδα 10,00€

Ταραμοσαλάτα 5,80€

Γαύρος μαριναρισμένος με αλάτι και ξύδι, μαϊντανό, σκόρδο και ελαιόλαδο 11,50€

Ταρτάρ πιπεράτου τόνου με χόρτα και σάλτσα με αυγά ψαριού 14,20€

Μπακαλιάρος τηγανιτός και ελαφριές σκορδαλιές από παντζάρι και σαφράν 13,70€

Καλαμαράκι Χαλκίδας τηγανιτό σε γλυκόξινη μελιτζάνα 14,20€

Γαριδάκι τραγανό πάνω σε μους λευκού ταραμά, δοκιμάστε το με το χαρουπόψωμο μας 10,50€

Μύδια αχνιστά με ούζο, ντομάτα, πιπεριά και φρέσκια μαλακή φέτα 14,20€

Χταπόδι στη σχάρα με φάβα και σαλάτα ντομάτας με αρωματικά 16,50€

Φρέσκες σαρδέλες στον ξυλόφουρνο λαδορίγανη, κρούστα μυρωδικών 

και κινόα ταμπουλέ παντζάρι  13,50€

Πατάτες τηγανιτές με ντομάτα και τυρί 5,80€

Πιατέλα με ποικιλία  θαλασσινών στο τηγάνι με τα συνοδευτικά τους (για 2 άτομα)
ψαράκι ότι έχει το καλάθι του ψαρά: χταποδάκι, καλαμάρακι, γαριδάκι, φάβα, 

ντοματίνια, ντακάκι, χορτόπιτα, ταραμοσαλάτα 38,50€



ΣΆΛΆΤΕΣ

Σαλάτα Αrk με δροσερά μαρούλια, άγρια ρόκα, ξεφλουδισμένη ντομάτα, αγγούρι, ραπανάκι, 
ελιές, πιπεριά τουρσί και την δική μας σάλτσα μυρωδικών 13,20€

Βιολογική πράσινη σαλάτα αρωματικών του φίλου μου Καραλάκη, με παξιμάδι, μαυρομάτικα, 
φύτρο από φασολάκια, ελαιόλαδο και αγουρίδα του Λυράρη 15,20€

Σαλάτα λάχανο-καρότο με μήλα, κράνμπερι και τσίλι, βινεγκρέτ μέλι-ξύδι, 
φύλλα δυόσμου και ψύχα καρυδιού  12,00€

Σαλάτα νησιώτικη (χωριάτικη) με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, κρίταμο,
κάπαρη, ντάκο και ξινομυζήθρα 14,20€

Σαλάτα με χόρτα και βραστά λαχανικά 8,40€

Σαλάτα με γλυκά ντοματίνια, πικάντικη ρόκα 
και ξύγαλο σε φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί 16,30€

Σαλάτα ρόκα με ψητό κοτόπουλο, μυρωδικά, φουντούκι, σύκα Κύμης, 
γραβιέρα Νάξου και βινεγκρέτ μέλι - μπέικον 19,50€



ΚΥΡΊΩΣ

ΚΥΡΊΩΣ

Ψάρι ολόκληρο γεμιστό, στον ξυλόφουρνο με αρωματικά χόρτα του Μπαξεβάνη (kg) 99,00€

Φρέσκο άγριο λαυράκι Μεσολογγίου φιλέτο ημέρας μερίδα γεμιστό
στον ξυλόφουρνο με αρωματικά χόρτα του Μπαξεβάνη 37,00€

Φρέσκο άγριο λαυράκι Μεσσολογγίου φιλέτο στη σχάρα μερίδα 34,50€

Μακαρονάδα θαλασσινών 23,60€

Φίνο γιουβετσάκι θαλασσινών 23,10€

Ριζότο με κατσικάκι μπρεζέ, δεμένο με το τυρί του και στάκα 19,50€

Ριζότο με γαρίδες στο ζωμό τους, κρόκο Κοζάνης και μαριναρισμένο κολοκυθάκι με τσίλι 27,00€

Κοτόπουλο στήθος γεμιστό με γλυκά κρεμμυδάκια, καρύδια και σταφίδες,
πουρέ ρίζας αγριομαιντανού και σάλτσα μανιταριών 18,40€

Μπριζολάκι χοιρινό μεγαλωμένο για εμάς απ’ τη Σχοινούσα του κ. Κωβαίου,
με πράσο σχάρας, πιττάκι από ξυνόχοντρο και σάλτσα από κυδώνια 19,50€

Φιλέτο μόσχου σχάρας βιολογικό σε φωλιά από καταίφι με λεμονάτο πουρέ πατάτας 
και σάλτσα από βασιλομανίταρα  38,00€

Ταλιάτα από  διάφραγμα (το νοστιμότερο κομμάτι του μοσχαριού) στη σχάρα 
με αρώματα Ανατολής, σαλάτα σπανάκι και οφτή πατάτα 19,80€

Βιολογικό Φιλέτο μόσχου (σουβενίρ από τα χρόνια στη Γαλλία)
“Café de Paris” κομμένο σε λεπτές φέτες με τάρτα πατάτας και baby καρότα  38,00€

Μπριζόλα από μοσχαράκι γάλακτος στη σχάρα, σουβλάκι ψητών λαχανικών 
και πατάτες baby με δενδρολίβανο  23,50€

Κοτόπουλο μπούτι στη σχάρα χωρίς κόκκαλο με τα μυρωδικά μας,
σαλάτα σπανάκι και οφτή πατάτα 17,00€

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες.

CHEF’ S TABLE

Κάντε την κράτηση σας στις περιορισμένες prive θέσεις του chef table 
και αφεθείτε στην προσωπική περιποιήση του chef, αποκλειστικά για εσάς και την παρέα σας. 

Παρακολουθείστε τον καθώς ετοιμάζει μοναδικές και ιδιαίτερες γεύσεις για εσάς.



ΑΠΌ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΕΥΘΕΊΑΝ ΣΤΌ ΠΊΑΤΌ ΣΑΣ ΕΤΣΊ ΑΠΛΑ...

Ψάρι φρεσκο ολόκληρο στη σχάρα με το κάρβουνο (kg) 89,00€

Αστακός σχάρας (kg) 99,00€
Συνοδευτικά:  Μακαρόνια ή γιουβέτσι με την σάλτσα απο τον αστακό 10,00€ 

 Καραβίδες φρέσκιες ημέρας βραστές ή σχάρας (kg) 95,00€

Μπαρμπούνι σχάρας ή τηγανιτό (kg) 95,00€

Γαρίδες φρέσκιες ημέρας βραστές ή σχάρας (kg) 88,00€

Καλαμαράκι φρέσκο από την Χαλκίδα σχάρας ή τηγανιτό (kg) 65,00€

Χταποδάκι σχάρας λαδόξυδο και ρίγανη(πλοκάμι) (kg) 65,00€

Κουτσομουρίτσα τηγανιτή (kg) 55,00€

Γαύρος τηγανιτός μερίδα 9,00€

Σαρδέλες σχάρας μερίδα 10,00€ 

ΓΕΥΣΕΊΣ ΑΠΌ ΘΑΛΑΣΣΑ



ΓΛΥΚΆ / ARK DIGESTIVE COCKTAILS

ΓΛΥΚΙΈΣ ΆΜΆΡΤΙΈΣ

Μπάρα σοκολάτας με ψημένη κρέμα αρωματισμένη με σπόρους τόνγκα 
και παγωτό παρφέ σοκολάτας 9,50€

Τούρτα αμυγδάλου όπως τον παλιό καλό καιρό 9,00€
Μελόπιτα μοναδική με την κηρήθρα της και σάλτσα μελιού 9,50€
Μιλφέιγ με αφράτη κρέμα βανίλιας και φρέσκιες φράουλες 9,50€

Ελαφριά μπουγάτσα με κρέμα λεμόνι και σαντιγύ λάιμ 9,00€
Φοντάν ζεστής σοκολάτας με παγωτό βανίλια 9,50€

Ζεστό γαλακτομπούρεκο, το σερβίρουμε με παγωτό γιαούρτι 9,50€
Το δικό μου τραγανό μπακλαβά χωρίς σιρόπι με ξηρά φρούτα και παγωτό βανίλια 9,50€

Μηλόπιτα σπασμένη και ξαναφτιαγμένη σε τούρτα με κανέλλα και τριμμένο μπισκότο 9,50€
Γιαούρτι σερβιρισμένο με μέλι και καρύδια ή φρουτοσαλάτα 8,50€

Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής 12,60€
Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής με σορμπέ φράουλας 15,20€

Παγωτά: 
Βανίλια Μαδαγασκάρης, Γιαούρτι, Παρφέ Σοκολάτα, Μπράουνις, Μπακλαβά,

Σορμπέ Λεμόνι-Βασιλικός, Μάνγκο, Μανταρίνι, Φράουλα 3,20€ η μπάλα

(Ρωτήστε μας για τα γλυκά ημέρας)

ARK PRE DINNER COCKTAILS

Aperitif Ark’s New-clear Sangria
Μια διαφορετική, δροσιστική και αναζωογονητική λευκή σαγκριά όπου το σύκο και το πορτοκάλι συναντούν  

τα λεπτά αρώματα του ροζέ οίνου TSANTALI 11,00 € 

Saint’s blossom
Η Ιταλική και η Γαλλική κουλτούρα συνδυάζονται με τα ελληνικά δεδομένα αρμονικά στο ιδανικό aperitif 

cocktail για όλες τις ώρες. Ευοδιαστά άνθη από το Saint Germain μαζί με φράσκιες φράουλες που ντύνουν το 
αγαπημένο Aperol συνδέονται με εσπεριδοειδή όπως το περγαμόντο και το μανταρίνι από τη 3 cents 11,00 €         

TO PAIR WITH YOUR CHOICE

Not just another Bloody Mary       
Το cocktail με τους φανατικούς θαυμαστές αλλά και τους ορκισμένους εχθρούς εναρμονίζεται με τα 

ελληνικά στοιχεία της κουζίνας του Ark και υπόσχεται να συνοδεύσει αρμονικά κάθε επιλογή σας αλλά 
και να σταθεί αντάξιο των προσδοκιών στους θαυμαστές του 12,00 €

ARK AFTER DINNER COCKTAILS

Cuore Caldo
Ένας εκρηκτικός συνδυασμός Irish Whiskey Roe & Co, Metaxa 12*, 

σύκο, Amarena Fabbri Cherries και tonic 12,00 €
Νικητήριο cocktail στον παγκόσμιο διαγωνισμό Lady Amarena 2017 από τη Φένια Αθανασιάδη

 
Greek Kaimaki

Η μαστιχα Χίου M Dry συναντά τη βανίλια και την κανέλα και την κρεμώδη υφή του ελληνικού γιαουρτιού 
για να συνθέσουν ένα αποτέλεσμα δροσιστικό που θυμίζει το παγωτό καϊμάκι 11,00 €



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α και Δημοτικός Φόρος - Αγορανομικός Υπεύθυνος Νικολόπουλος Κώστας - In prices all 
legal taxes are included (V.A.T Municipal Tax)-Responsible by the law Nikolopoulos Kwstas - Το περιεχόμενο των φιαλών είναι 
750 ml εκτός αν υπάρχει άλλη αναγραφή - The contents of the bottles are 750ml unless otherwise indicated - Το λάδι στις σα-
λάτες είναι ελαιόλαδο, για τα τηγανιτά χρησιμοποιείται σπορέλαιο - The oil is olive oil in salads, fried for used vegetable oil - Το 
τυρί που χρησιμοποιείται είναι φέτα - The cheese used is feta - Το κρέας και τα ψάρια είναι φρέσκα - Meat and fish are fresh - 
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει κιτίο παραπόνων σε 4 γλώσσες - The store must have a complaints form in 4 languages 
(GR-GB-FR-DE) - * Κατεψυγμένο είδος-Frozen Product.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) 
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - 
INVOICE)


