
 

 

ΜΕΝΟΥ



 

 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΓΥΡΟΣ  ΨΑΡΙΟΥ 14,00 €  
μαριναρισμένο  ψάρι με Ελληνικά μυρωδικά ,δροσερή 
σαλάτα, πίκλες κρεμμύδι, σάλτσα γιαουρτιού σερβιρισμένα σε 
Ελληνικές πίτες
                                                                                                                

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΓΑΝΙΤΟ 10,00 €
σερβιρισμένο με μαύρη μαγιονέζα σκόρδου                                                                         

ΧΤΑΠΟΔΙ ΨΗΤΟ 16,00 €
σερβιρισμένο με φάβα, κάπαρη, φρέσκο κρεμμύδι,
λιαστή τομάτα και τουρσί λεμονιού                                                                                         

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ 16,00 €
γαρίδες σωτέ σβησμένες με ούζο, κρεμμύδι, τοματίνια, 
πιπεριά, φρέσκια σάλτσα τομάτας και φέτα                                                                                           

ΜΥΔΙΑ ΑΧΝΙΣΤΑ 12,00 €
μύδια αχνιστά με φινόκιο, κρεμμύδι, πιπεριές, άνηθο,                                                          
μουστάρδα και σάλτσα φρέσκου λεμονιού                                                                            

ΤΟΝΟΣ ΤΗΓΑΝΙΑ 15,00 €
Φρεσκος τονος σωτε σβησμενος με ουζο και κρασι,τοματινια,
καπαρη,ελιες και φινοκιο                                                                                                           

ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ 15,00 €
σερβιρισμένο σε μίνι Ελληνική πίτα, σάλτσα γιαουρτιού
αρωματισμένη με δυόσμο και σαλάτα με τοματίνια                                                                

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ 6,00 €
με καρύδια, τοματίνια κόνφι, πιπεριές, σκόρδο, μαιντανό και 
φρέσκο ελαιόλαδο

ΤΖΑΤΖΙΚΙ 5,00 €
χειροποίητο τζατζίκι σερβιρισμένο με Ελληνικές πίτες                                                           

ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΣΧΑΡΑΣ 15,00 €
σερβιρισμένο με μαρμελάδα αχλάδι, σουσάμι και πέρλες από 
passion fruits

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 5,00 €
Φρέσκες πατάτες  τηγανισμένες και αρωματισμένες με 
ελληνικά μυρωδικά

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 8,00 €
Ποικιλια από φρεσκα μανιταρια σωτε με σκορδο,
φρεσκα Ελληνικα μυρωδικα,και σαλτσα από μουσταρδα 
Dijon και μελι 

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 10,00 €
Tομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, ρίγανη, φέτα και 
κρίθινο παξιμάδι

ΣΑΛΑΤΑ ΠΑΤΖΑΡΙ 9,00 €
σερβιρισμένη με Κατίκι Δομοκού και βινεγκρέτ από μυλόξιδο                                            

CEASARS 12,00 €
Πράσινη ανάμικτη σαλάτα με κοτόπουλο, κρουτόν,
παρμεζάνα και dressing ceasar’s                                                                                               

ΡΕΒΥΘΟΣΑΛΑΤΑ 8,00 €
Με φέτα και λιαστή τομάτα                                                                                                        

ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΡΙΖΟΤΟ

ΡΙΖΟΤΟ ΤΟΜΑΤΑΣ 9,00 €
με φρέσκια τομάτα, τοματίνια, φρέσκο βασιλικό και φέτα                                                   

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 16,00 €
γαρίδες, κρμμυδάκι φρέσκο, σκόρδο, τοματίνια σβησμένα με 
κρασί, φρέσκια σάλτσα τομάτας, λιγκουίνι και φρέσκα φύλλα 
βασιλικού

ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 13,00 €
Φρέσκες παπαρδέλες, κοτόπουλο, μανιτάρια και ελαφριά 
σάλτσα κρέμας

ΤΑΛΙΟΛΙΝΙ ΜΕ ΠΕΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 12,00 €
Φρέσκο ταλιολίνι με σάλτσα από πέστο βασιλικού και 
παρμεζάνα

ΚΡΕΑΤΙΚΑ-ΨΑΡΙΚΑ

ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ 18,00 €
μαριναρισμένη χοιρινή μπριζόλα με Ελληνικά μυρωδικά 
σερβιρισμένη με πατάτες τηγανητές                                                                                                                                       

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ 19,00 €
μοσχαρίσια μπριζόλα μαριναρισμένη και σερβιρισμένη με 
πατάτες τηγανητές και λαχανικά                                                                                                                                 

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΧΑΡΑΣ 16,00 €
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, σερβιρισμένο με πατάτες τηγανητές                                                

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΧΑΡΑΣ 12,00 €
φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο σχάρας σερβιρισμένο 
με πατάτες τηγανητές και λαχανικά                                                                                         

ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΧΑΡΑΣ 18,00 €
φρέσκο φιλέτο σολωμού στη σχάρα σερβιρισμένος με 
σαλάτα κινόα

ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΧΑΡΑΣ 22,00 €
Σερβιρισμενος με πατατες σωτε και λαχανικα                                                                       

ΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ ( ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ )

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ 9.00 €
Παραδοσιακή πορτοκαλόπιτα σερβιρισμένη με παγωτό 
βανίλια

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 8.00 €
Κρέμα σοκολάτας, γεμιστά σουδάκια και καραμελωμένο 
φουντούκι

ΤΑΡΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 8.00 €
Τραγανή Τάρτα, κρέμα πατισερί και φρέσκα φρούτα εποχής

ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ 9.00 €
Κρέμα λεμονιού, crumble φουντουκιού και φρέσκα φρούτα 
εποχής

ΑΡΜΕΝΟΒΙΛ 10.00 €
Παγωμένο Γλύκισμα με σάλτσα σοκολάτας

ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 9.00 €
Μους σοκολάτας γάλακτος και μαύρης σοκολάτας 
σερβιρισμένη με crumble σοκολάτας αρωματισμένο με καφέ 
εσπρέσο

ΓΛΥΚΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ)



 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΡΙΖΟΤΟ

ΡΙΖΟΤΟ ΤΟΜΑΤΑΣ 9,00 €
με φρέσκια τομάτα, τοματίνια, φρέσκο βασιλικό και φέτα                                                   

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 16,00 €
γαρίδες, κρμμυδάκι φρέσκο, σκόρδο, τοματίνια σβησμένα με 
κρασί, φρέσκια σάλτσα τομάτας, λιγκουίνι και φρέσκα φύλλα 
βασιλικού

ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 13,00 €
Φρέσκες παπαρδέλες, κοτόπουλο, μανιτάρια και ελαφριά 
σάλτσα κρέμας

ΤΑΛΙΟΛΙΝΙ ΜΕ ΠΕΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 12,00 €
Φρέσκο ταλιολίνι με σάλτσα από πέστο βασιλικού και 
παρμεζάνα
  

ΚΡΕΑΤΙΚΑ-ΨΑΡΙΚΑ

ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ 18,00 €
μαριναρισμένη χοιρινή μπριζόλα με Ελληνικά μυρωδικά 
σερβιρισμένη με πατάτες τηγανητές                                                                                                                                       

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ 19,00 €
μοσχαρίσια μπριζόλα μαριναρισμένη και σερβιρισμένη με 
πατάτες τηγανητές και λαχανικά                                                                                                                                 

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΧΑΡΑΣ 16,00 €
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, σερβιρισμένο με πατάτες τηγανητές                                                

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΧΑΡΑΣ 12,00 €
φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο σχάρας σερβιρισμένο 
με πατάτες τηγανητές και λαχανικά                                                                                         

ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΧΑΡΑΣ 18,00 €
φρέσκο φιλέτο σολωμού στη σχάρα σερβιρισμένος με 
σαλάτα κινόα

ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΧΑΡΑΣ 22,00 €
Σερβιρισμενος με πατατες σωτε και λαχανικα                                                                       

ΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ ( ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ )

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ 9.00 €
Παραδοσιακή πορτοκαλόπιτα σερβιρισμένη με παγωτό 
βανίλια

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 8.00 € 

Κρέμα σοκολάτας, γεμιστά σουδάκια και καραμελωμένο 
φουντούκι

ΤΑΡΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 8.00 €
Τραγανή Τάρτα, κρέμα πατισερί και φρέσκα φρούτα εποχής

ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ 9.00 €
Κρέμα λεμονιού, crumble φουντουκιού και φρέσκα φρούτα 
εποχής

ΑΡΜΕΝΟΒΙΛ 10.00 €
Παγωμένο Γλύκισμα με σάλτσα σοκολάτας

ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 9.00 €
Μους σοκολάτας γάλακτος και μαύρης σοκολάτας 
σερβιρισμένη με crumble σοκολάτας αρωματισμένο με καφέ 
εσπρέσο

ΓΛΥΚΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ)



 

 

MENU



 

 

APPETIZERS

FISH GIROS 14.00 €
marinated fish with Greek herbs, fresh salad,
onion pickles, yogurt sauce served in Greek pies

FRIED SQUID 10.00 €
Served with black garlic mayonnaise  
                                                                                      
GRILLED OCTOPUS 16.00 €
Served with fava, caper, fresh onion, sun dried tomato 
and lemon pickle       
                 
SHRIMPS SAGANAKI 16.00 €
Sauté shrimps finished with ouzo, onion, Tomatina, 
pepper, fennel, 
fresh tomato sauce and feta cheese 
                                                                                        
STEAMED MUSSELS 12.00 €
Steamed mussels with fennel, onion, peppers, dill, 
mustard and fresh lemon sauce 
    
TUNA TIGANIA 15.00 €
Fresh tuna sautéed with ouzo and wine, cherry toma-
toes,                                                 
capers, olives and fennel

BUFALLO SOUTZOUKAKI 15.00 €
Served in mini Greek pie, yogurt sauce scented with 
lime and Tomatina salad       
        
MEDITERRANEAN EGGPLANT SALAD  6.00 €
With nuts, Tomatina conferee, peppers, garlic, parsley 
and fresh olive oil   
                     
TZATZIKI 5.00 €
Handmade tzatziki served with Greek pies 
                                                                               
GRILLED TALAGANI CHEESE 8.00 €
Served with peer marmalade, sesame and pearls from 
passion fruit             
                    
FRIED POTATOES 5.00 €
Fried potatoes scented with Greek herbs

VARIETY OF MUSHROOMS 8.00 €
Variety of fresh mushrooms sauteed with garlic,
fresh Greek herbs, Dijon mustard sauce and honey                                                                  

SALADS

GREEK SALAD 10,00€
Tomato, cucumber, pepper, onion, olives, oregano, 
feta and barley nut 

BEETROOT SALAD 9,00€
served with Katiki Domokou and apple cider vinegar 
vinaigrette 

CEASAR’S SALAD 12,00€
Green mixed salad, with chicken, crouton, parmesan 
and Caesar’s dressing 

CHICKPEA SALAD 8,00€
With feta and sun-dried tomatoes



 

 

RISOTO – PASTA

TOMATO RISOTO 9,00€
with fresh tomatoes, cherry tomatoes, fresh basil and 
feta
 
PASTA WITH SHRIMPS 16,00€
Shrimps, fresh onion, garlic, fennel, Tomatina finished 
with ouzo,fresh tomato sauce, linguini and fresh basil 
leafs  
  
PAPARDELS WITH CHICKEN 13,00€
Fresh papardelles, chicken, mushrooms and light 
cream sauce 

TALIOLINI WITH BASIL PESTO 12,00€
Fresh taliolini with basil pesto sauce and parmesan

MEAT-FISH

PORK STEAK 18.00 €
marinated pork steak with Greek herbs served with 
french fries              
                        
BEEF STEAK 19.00 €
Beef steak marinated and served with fried potatoes 
and vegetables           
                  
GRILLED BEEF PATTY 16.00 €
Beef patty, served with fried potatoes      
                                                                      
GRILLED CHICKEN FILLET 12.00 €
Fresh grilled chicken fillet served with french fries and 
vegetables            
                                           
GRILLED SALMON 18.00 €
fresh grilled salmon fillet served with quinoa salad

GRILLED TUNA FILLET 22.00 €
Served with sauté potatoes and vegetables 

TODAY'S SPECIAL (ASK THE STAFF)

 

DESSERTS

ORANGE PIE 7.00 €
Traditional orange pie served with vanilla ice cream

PROFITEROLES 9.00 €
Chocolate cream, stuffed sudaki and caramelized hazelnut

FRUIT TART 8.00 €
Crispy Tart, patisserie cream and fresh Italian Meringue

LEMON PIE 8.00 €
Lemon cream, hazelnut crumble and fresh seasonal fruits

ARMENOVIL 10.00 €
Frozen Pastry with chocolate sauce

CHOCOLATE MOUSSE 8.00 €
Milk chocolate and dark chocolate mousse served with 
chocolate crumble flavored with espresso coffee

DESSERT OF THE DAY (ASK THE STAFF)

                                              



 

 

ΜΕΝΟΥ



 

 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΤΟΝΟΣ ΤΑΡΤΑΡ 16,00 €
Μαριναρισμένος με λάιμ, φρέσκο 
αγγουράκι,αβοκάντο,μουστάρδα Dijon, σπόρους από 
μουστάρδα και ελαιόλαδο σερβιρισμένο με μαγιονέζα από 
μελάνι σουπιάς και λάιμ                                                  

ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΑΡΠΑΤΣΙΟ 16.00 €
Σερβιρισμένο με baby ρόκα, πέρλες yuzu και παλαιωμένο 
μηλόξυδο                             

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ 14,00 €
Μαριναρισμένες γαρίδες, σερβιρισμένες με σάλτσα φρέσκιας 
τομάτας και λάδι βασιλικού                                      

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΑΡΑΣ 12,00 €
Σερβιρισμένο με σάλτσα από λιαστά τοματίνια και κάπαρη,
και μαγιονέζα με μελάνι σουπιάς, λαχανικά                                                                                             

ΤΟΝΟΣ ΤΗΓΑΝΙΑ 15,00 €
Φρέσκος τόνος σωτέ σβησμένος με ούζο και κρασί,
τοματίνια, κάπαρη, ελιές και φινόκιο                                                                                      

ΧΤΕΝΙΑ ΣΩΤΕ 17,00 €
Σερβιρισμένα με πουρέ κουνουπίδι και σάλτσα σαμπάνιας                                               

ΦΕΤΑ ΤΗΓΑΝΙΤΗ 9,00 €
Σε κρούστα αρωματισμένη με βασιλικό,
σουσάμι και σερβιρισμένη με μαρμελάδα τομάτα                                                                 

BURATTA 10,00 €
Σερβιρισμένη με ποικιλία από τοματίνια και σάλτσα βασιλικού                                        

ΓΚΕΡΕΜΕΖΙ ‘BRULEE’ 8,00 €
Σερβιρισμένο με πράσινη σαλάτα και παστέλι σκόρδου                                                        

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 8,00 €
Ποικιλία από φρέσκα μανιτάρια σωτέ με σκόρδο,
φρέσκα Ελληνικά μυρωδικά και σάλτσα από 
μουστάρδα Dijon και μέλι 

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ 12,00 €
Ποικιλία από φρέσκα τοματίνια, φρέσκο αγγουράκι, πιπεριές,
χώμα πράσινης ελιάς, βασιλικό, φύλλα κάπαρης,
πίκλα κρεμμύδι και μους φέτας                                                                                          

ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΝΟΑ 12,00 €
Βασιλική κινόα μαριναρισμένη με vinegret από εσπεριδοειδή, 
τοματίνια κόνφι, αβοκάντο, σαλάτα από ρόκα baby 
και μαγιονέζα αβοκάντο 

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ 14,00 €
Πράσινη ανάμικτη σαλάτα , φύλλα kale, τσικόρε,
γαρίδες μαριναρισμένες σε χυμό πορτοκάλι και λάιμ, 
τοματίνια, mango , πολύχρωμες πιπεριές και vinegret 
λεμονιού                                 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ 12,00 €
Σερβιρισμένη με dressing βαλσάμικου, τοματίνια,
διάφορα berries και ψητό κατσικίσιο τυρί                                                                         

ANGEL SHARK SALAD 14,00 €
Πράσινη ανάμικτη σαλάτα με αχνιστή ρίνα,
κρεμμυδάκι φρέσκο, τοματίνια και κλασικό dressing 
αντζούγιας                                 

ΡΙΖΟΤΟ - ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΓΑΡΙΔΑΣ 17,00 €
Γαρίδες σωτέ, τοματινια, πιπεριά κόκκινη, φρέσκο κρεμμυδάκι,  
φρέσκο βούτυρο, παρμεζάνα, κουρκουμάς, τυρί πεκορίνο και 
λάδι τρούφας

ΡΙΖΟΤΟ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 12,00 €
Ριζότο από κόκκινη κολοκύθα, καραμελωμένα φουντούκια,
φρέσκο βούτυρο και Κατίκι Δομοκού                                                                                       

ΡΑΒΙΟΛΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 16,00 €
Σερβιρισμένο με ελαφριά σάλτσα κρέμας, βούτυρο
και κρέμα παρμεζάνας

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 17,00 €
Φρέσκιες ταλιατέλες με μύδια, γυαλιστερές, καλαμάρι,
φρέσκια σάλτσα τομάτας, κρεμμύδι, πιπεριά κόκκινη 
και φρέσκο βασιλικό

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 16,00 €
Γαρίδες, κρεμμυδάκι φρέσκο, σκόρδο, τοματίνια, σβησμένα
με λευκό κρασί, σάλτσα φρέσκιας τομάτας, λιγκουίνι και 
φύλλα φρέσκου βασιλικού

ΚΡΕΑΤΙΚΑ

T-BONE STEAK 42,00 €
Σερβιρισμένο με πατάτες κόνφι και ψητά λαχανικά                                                             

RIB-EYE STEAK 26,00 €
Σερβιρισμένο με πατάτες baby σωτέ και λαχανικά                                                               

ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ ΣΑΛΤΣΑ 17,00 €
Ψαρονέφρι σωτέ με μήλο και πορτοκάλι, γλυκόξινη σάλτσα,
μυρωδικά σερβιρισμένο με αρωματικό πουρέ πατάτας                                                      

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΑΛΟΤΙΝΑ 16,00 €
Γεμιστό με μανιτάρια, γραβιέρα, πιπέρι σε κρούστα από 
πάνκο με παρμεζάνα και σάλτσα μορνέ αρωματισμένη με 
παρμεζάνα                                                                                  

ΠΑΪΔΑΚΙ ΣΩΤΕ 18,00 €
Αρνίσιο παϊδάκι σωτέ με ελληνικά μυρωδικά και φρέσκο 
βούτυρο, σερβιρισμένο με πουρέ καπνιστής μελιτζάνας και 
σάλτσα ιμάμ                                        

ΨΑΡΙΚΑ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΩΤΕ 17,00 €
Φρέσκο φιλέτο τσιπούρας σωτέ σερβιρισμένο με πουρέ 
γλυκοπατάτας, λιαστό τραγανό πεπερόνι και αφρό λεμονιού                                                                        

ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΧΑΡΑΣ 22,00 €
Σερβιρισμένος με πατάτες σωτέ και λαχανικά                                                                       

ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΑ ΜΥΡΩΔΙΚΩΝ 18,00 €
Σερβιρισμένος με πατάτες κόνφι και λαχανικά                                                                      

ΤΡΑΓΑΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ 17,00 €
Σερβιρισμένο με σάλτσα menier (βούτυρο, λεμόνι)
και χόρτα εποχής σωτέ

ΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ 7.00 €
Παραδοσιακή πορτοκαλόπιτα σερβιρισμένη με παγωτό 
βανίλια

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 9.00 €
Κρέμα σοκολάτας, γεμιστά σουδάκια και καραμελωμένο 
φουντούκι

ΤΑΡΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 8.00 €
Τραγανή Τάρτα, κρέμα πατισερί και φρέσκα φρούτα εποχής

ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ 8.00 €
Κρέμα λεμονιού, crumble φουντουκιού και φρέσκα φρούτα 
εποχής

ΑΡΜΕΝΟΒΙΛ 10.00 €
Παγωμένο Γλύκισμα με σάλτσα σοκολάτας

ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 8.00 €
Μους σοκολάτας γάλακτος και μαύρης σοκολάτας 
σερβιρισμένη με crumble σοκολάτας αρωματισμένο με καφέ 
εσπρέσο

ΓΛΥΚΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ)



 

 

ΡΑΒΙΟΛΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 16,00 €
Σερβιρισμένο με ελαφριά σάλτσα κρέμας, βούτυρο
και κρέμα παρμεζάνας

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 17,00 €
Φρέσκιες ταλιατέλες με μύδια, γυαλιστερές, καλαμάρι,
φρέσκια σάλτσα τομάτας, κρεμμύδι, πιπεριά κόκκινη 
και φρέσκο βασιλικό
 

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 16,00 €
Γαρίδες, κρεμμυδάκι φρέσκο, σκόρδο, τοματίνια, σβησμένα
με λευκό κρασί, σάλτσα φρέσκιας τομάτας, λιγκουίνι και 
φύλλα φρέσκου βασιλικού

ΚΡΕΑΤΙΚΑ

T-BONE STEAK 42,00 € 

Σερβιρισμένο με πατάτες κόνφι και ψητά λαχανικά                                                             

RIB-EYE STEAK 26,00 €
Σερβιρισμένο με πατάτες baby σωτέ και λαχανικά                                                               

ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ ΣΑΛΤΣΑ 17,00 € 

Ψαρονέφρι σωτέ με μήλο και πορτοκάλι, γλυκόξινη σάλτσα,
μυρωδικά σερβιρισμένο με αρωματικό πουρέ πατάτας                                                      
                                                                             

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΑΛΟΤΙΝΑ 16,00 € 

Γεμιστό με μανιτάρια, γραβιέρα, πιπέρι σε κρούστα από 
πάνκο με παρμεζάνα και σάλτσα μορνέ αρωματισμένη με 
παρμεζάνα                                                                                  

ΠΑΪΔΑΚΙ ΣΩΤΕ 18,00 €
Αρνίσιο παϊδάκι σωτέ με ελληνικά μυρωδικά και φρέσκο 
βούτυρο, σερβιρισμένο με πουρέ καπνιστής μελιτζάνας και 
σάλτσα ιμάμ                                        

ΨΑΡΙΚΑ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΩΤΕ 17,00 €
Φρέσκο φιλέτο τσιπούρας σωτέ σερβιρισμένο με πουρέ 
γλυκοπατάτας, λιαστό τραγανό πεπερόνι και αφρό λεμονιού                                                                        

ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΧΑΡΑΣ 22,00 €
Σερβιρισμένος με πατάτες σωτέ και λαχανικά                                                                       

ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΑ ΜΥΡΩΔΙΚΩΝ 18,00 €
Σερβιρισμένος με πατάτες κόνφι και λαχανικά                                                                      

ΤΡΑΓΑΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ 17,00 €
Σερβιρισμένο με σάλτσα menier (βούτυρο, λεμόνι)
και χόρτα εποχής σωτέ

ΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ 7.00 €
Παραδοσιακή πορτοκαλόπιτα σερβιρισμένη με παγωτό 
βανίλια

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 9.00 € 

Κρέμα σοκολάτας, γεμιστά σουδάκια και καραμελωμένο 
φουντούκι

ΤΑΡΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 8.00 €
Τραγανή Τάρτα, κρέμα πατισερί και φρέσκα φρούτα εποχής

ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ 8.00 €
Κρέμα λεμονιού, crumble φουντουκιού και φρέσκα φρούτα 
εποχής

ΑΡΜΕΝΟΒΙΛ 10.00 €
Παγωμένο Γλύκισμα με σάλτσα σοκολάτας

ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 8.00 €
Μους σοκολάτας γάλακτος και μαύρης σοκολάτας 
σερβιρισμένη με crumble σοκολάτας αρωματισμένο με καφέ 
εσπρέσο

ΓΛΥΚΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ)



 

 

MENU



 

 

APPETIZERS

TUNA TARTAR 16.00 €
Marinated with lime and yuzu, fresh cucumber, avocado,
Dijon mustard, mustard seeds and olive oil
served with mayonnaise from cuttlefish ink and lime                                                           

CARPACCIO OCTAPUS  16.00 € 
Served with baby rocket, yuzu pearls and old aged apple 
vinegar
                                     
FLAVORED SHRIMPS  14.00 €  
Marinated shrimps, served with fresh tomato sauce and basil 
oil 
         
GRILLED CALAMARI 12.00 €
Served with sauce of sun-dried tomatoes, capers,
and mayonnaise with cuttlefish ink, vegetables                                                                                           

TUNA TIGANIA 15.00 €                                                                                                                             
Fresh sautéed tuna with ouzo and wine,
cherry tomatoes, capers, olives and fennel                                                                                    

COMBS SAUTE 17.00 €                                                                                                                              
Served with cauliflower puree and champagne sauce                                                            

FRIED FETA  9.00 €                                                                                                                               
In a crust flavored with basil, sesame and served with tomato 
jam 
                                                  
BURATTA 10.00 €
Served with a variety of cherry tomatoes and basil sauce                                                    

GEREMEZI ‘BRULEE’ 8.00 €
Served with green salad and garlic paste                                                                                   

VARIETY OF MUSHROOMS 8.00 €
Variety of fresh sautéed mushrooms with garlic, fresh Greek 
herbs, Dijon mustard sauce and honey                                                                                                   
                                        

SALADS

CHERRY TOMATOES SALAD 12.00 €
Variety of fresh cherry tomatoes, fresh cucumber, peppers,
green olive soil, basil, caper leaves, onion pickle and feta 
mousse    
                                 
QUINOA SALAD 12.00 €
Royal quinoa marinated with vinaigrette from citrus, cherry 
tomatoes, avocado, baby rocket salad and avocado 

mayonnaise
                                                          
SHRIMPS SALAD 14.00 €
Mixed green salad, kale leaves, chicory,
shrimps marinated in orange and lime juice,
cherry tomatoes, mango, colorful peppers and lemon 
vinaigrette

GREEN MIXED SALAD 12.00 €
Served with balsamic dressing, cherry tomatoes,
various berries and roasted goat cheese
                                                                                  
ANGEL SHARK SALAD 14.00 €
Mixed green salad with steamed rina,
fresh onion, cherry tomatoes and classic anchovy dressing                                                 

RISOTO - PASTA

SHRIMP BARLEY 17.00 €
Sauteed shrimps, cherry tomatoes, red pepper, fresh onion,
fresh butter, parmesan, turmeric, pecorino cheese and truffle 
oil
                                    
PUMPKIN RISOTO 12.00 €
Red pumpkin risotto, caramelized hazelnuts,
fresh butter and Katiki Domokou                                                                                              



 

 

RAVIOLI STUFFED WITH MUSHROOMS 16.00 €
Served with light cream sauce, butter and parmesan cream
                                               
TALIATELES WITH SEAFOOD 17.00 €
Fresh tagliatelle with mussels, shiny, squid,
fresh tomato sauce, onion, red pepper and fresh basil
                                                         
SHRIMP SPAGHETTI 16.00 €
Shrimps, fresh onion, garlic, cherry tomatoes, quenched with 
white wine, fresh tomato sauce, linguine and fresh basil 
leaves                                                               
                     

MEAT

T-BONE STEAK 42.00 €
Served with hemp potatoes and grilled vegetables                                                               

RIB-EYE STEAK 26.00 €
Served with baby sauteed potatoes and vegetables                                                              

TENDERLOIN WITH BITTER SWEET SAUCE 17.00 €
Tenderloin sauteed with apple and orange, sweet and sour 
sauce, spices served with aromatic potato puree                                                                               

CHICKEN BALLOTINA 16.00 €
Stuffed with mushrooms, gruyere, pepper in a punk crust
with parmesan and morne sauce flavored with parmesan                                                   

SAUTE RIB 18.00 €
Lamb rib with Greek herbs and fresh butter,
served with smoked eggplant puree and imam sauce                                                           

SEAFOOD

SAUTEED SEA BREAM 17.00 €
Fresh sauté sea bream fillet served with sweet potato puree, 
sun-dried crispy pepper and lemon foam                                                                                

GRILLED TONE FILLET 22.00 €
Served with sautéed potatoes and vegetables                                                                       
                                 
SALMON WITH HERB CRUST 18.00 €                                       
Served with hemp potatoes and vegetables                                                                           

CRUNCHY COD FILLET 17.00 €
Served with menier sauce (butter, lemon) and sauté greens

TODAY'S SPECIAL (ASK THE STAFF)
 

DESSERTS

ORANGE PIE 7.00 €
Traditional orange pie served with vanilla ice cream

PROFITEROLES 9.00 €
Chocolate cream, stuffed sudaki and caramelized hazelnut

FRUIT TART 8.00 €
Crispy Tart, patisserie cream and fresh Italian meringue

LEMON PIE 8.00 €
Lemon cream, hazelnut crumble and fresh seasonal fruits

ARMENOVIL 10.00 €
Frozen Pastry with chocolate sauce

CHOCOLATE MOUSSE 8.00 €
Milk chocolate and dark chocolate mousse served with 
chocolate crumble flavored with espresso coffee

SWEET OF THE DAY (ASK THE STAFF)
                                              


