
TARTINES - BRUSCHETTA

Καραμελωμένο πράσο/παστό χοιρινό Μεσσηνίας 7€ 

Μπραντάδα μπακαλιάρου/ρόκα 6€

Scrambled eggs/χόρτα/μυρωδικά/φλοίδες νιώτικου κεφαλοτυριού 8€

Scrambled eggs/παστράμι Δράμας/σάλτσα μαύρης τρούφας/μυρώνια 9€

Brunoise λαχανικών/γραβιέρα Κρήτης/πέστο δυόσμου 7€

SANDWICHES 
 
Κασέρι Ξάνθης/καπνιστή γαλοπούλα Δράμας/ντοματίνια καραμελωμένα/
μαγιονέζα/σαλάτα 8€

Γαλλικό κατσικίσιο τυρί/chorizo Δράμας/ρόκα 8€

Λαχανικά/πέστο δυόσμου/φρέσκια ντομάτα κονκασέ/τσαλαφούτι/σαλάτα 7€

Κοτόπουλο ψητό με βότανα/ραντίτσιο/φιλέτα ντομάτας/
chimichurri sauce/μαγιονέζα 9€

Χοιρινό καπνιστό σβησμένο σε σιρόπι μαύρης μπύρας/αγγουράκι 
τουρσί/προβολόνε/κρέμα πιπεριάς Φλωρίνης/σαλάτα 8€

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

Μικρό πλατό 9€

Μεγάλο πλατό 18€ 

ΣΑΛΑΤΕΣ

Ανάμεικτα σαλατικά/πικάντικη βινεγκρέτ/σαλάμι Λευκάδος/
ζεστό γαλλικό κατσικίσιο τυρί 9€

Ντοματίνια/κολοκυθάκια/baby σπανάκι/ξύδι Jerez/
κρέμα ανθότυρου/σχοινόπρασο 9€

Παξιμάδια χαρουπιού/ντοματίνια αργοψημένα/αγγουράκι και πιπεριά 
τουρσί/κάπαρη/μαϊντανός/σχοινόπρασο/ξινομυζήθρα Κρήτης/
βιολογικό μηλόξυδο Πηλίου/ελαιόλαδο 8€

Ραντίσιο, mesclun και σελινόριζα/ψίχα από μπουτάκι πάπιας κονφί/
ξύδι Jerez/εστραγκόν/σχοινόπρασο/κρουτόν χωριάτικου ψωμιού/ελαιόλαδο 11€

Κινόα τρίχρωμη/αβοκάντο/φρέσκος κόλιανδρος/ντοματίνια/μέσκλα/
λάδι αμυγδάλου 9€



ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Σούπα ημέρας 9€ 

Βιολογική φακή σπυρωτή/μπέικον/βινεγκρέτ μουστάρδας Dijon/
αυγό ποσέ/σχοινόπρασο 10€ 

Λάχανο Savoy γεμιστό με μοσχαρίσιο κιμά, κρέμα λαχανικών/
σως με καρίκι Τήνου 10€  
 
Κεφτέδες βιολογικών ρεβιθιών/κουρκουμάς/μουστάρδα με βότανα/ 
θυμάρι/βρώμη/γιαούρτι με καπνιστή πάπρικα και soy sauce 9€ 

Χέλι Μεσολογγίου καπνιστό/κρέμα πατάτας/κάπαρη/μαϊντανός και λεμόνι 12€ 

Λαβράκι ταρτάρ/λεμόνι/σχοινόπρασο/ελαιόλαδο/κολοκυθάκια ταλιατέλες 12€ 

Τερίνα ψητής μελιτζάνας και κολοκυθιού/φιλέτα ντομάτας/
κρέμα ανθότυρου/ρίγανη 9€   

Καρπάτσιο μοσχαρίσιο/σως με κάπαρη και αγγουράκι τουρσί/
σχοινόπρασο/εσαλότ 17€ 

Σαλιγκάρια Βουργουνδίας ψίχα/σκόρδο/ντομάτα/δενδρολίβανο/
μοσχαρίσιος ζωμός 11€ 

Γαρίδες στη σχάρα με κρεμολάτα δενδρολίβανου/φινόκιο καραμελωμένο/
σως καβουριού 12€ 

ΚΥΡΙΩΣ 

Λαβράκι φιλέτο/χόρτα τσιγαριαστά/σως ψαριού με λεμονοθύμαρο 15€  

Σφυρίδα/κρέμα μπρόκολου/καραμελωμένο κόκκινο λάχανο/
σως από κουνουπίδι 25€ 

Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα/πράσα, μανιτάρια/σως με κάρυ και ανθότυρο 14€  

Ταλιάτα από κόντρα μπριζόλα/baby πατάτες/βούτυρο café de Paris 19€ 
 
Osso buco από μοσχάρι/παπαρδέλες με βούτυρο θυμαριού/
νιώτικο κεφαλοτύρι 18€ 
 
Λινγκουίνι/guanciale/πεκορίνο ρομάνο 14€ 

ΓΛΥΚΑ

Μαύρη σοκολάτα/mousseline πραλίνας/crumble σοκολάτας 8€ 

Μους λεμονιού/τραγανό φύλλο κρούστας/βατόμουρα 8€ 

Λευκή σοκολάτα/crumble με χουρμάδες/coulis από κόκκινα φρούτα 8€ 



TARTINES - BRUSCHETTA

Leek/traditional smoked pork from Peloponnese area 7€ 

Cod brandade/roquette salad 6€

Scrambled eggs/wild weeds sauteed/traditional cheese from Ios’s island 8€

Scrambled eggs/pastrami from northern Greece area/black truffle sauce/cervil 9€

Vegetables brunoise/graviera cheese from Crete/mint pesto 7€

SANDWICHES 
 
Xanthi’s area traditional cheese/smoked turkey/caramelized cherry tomatoes/
mayonnaise/salad 8€

French goat cheese/chorizo from northern Greece area/roquette salad 8€

Vegetables/mint pesto/tomato/Greek soft cheese/mixed salad 7€

Grilled chicken flavored with herbs/radicchio salad/tomatoe filets/
chimichurri sauce/mayonnaise 9€

Smoked pork flavored with black beer sirop/gherkins/provolone cheese/
red pepper’s cream/salad 8€

CHEESE - DELI MEATS

Small plate 9€

Big plate 18€ 

SALADS

Mixed salad/Dijon mustard vinaigrette/charcuterrie from Lefkada island/
melted French goat cheese 9€

Cherry tomatoes/zucchini/baby spinach/Jerez vinegar/cream cheese/chives 9€

Carob dry bread/caramelized cherry tomatoes/gherkins and peppers/caper/
parsley/chives/Crete’s island sour soft cheese/organic apple vinegar/olive oil 8€

Radicchio and mesclun salad, celery root/confit duck leg/Jerez vinegar/
tarragon/chives/croutons/olive oil 11€

Quinoa salad/avocado/coriander/cherry tomatoes/mesclun salad/almond oil 9€



STARTERS

Soup of the day 9€ 

Organic lentil salad/bacon/Dijon mustard vinaigrette/poached egg/chives 10€ 

Stuffed Savoy cabbage with smashed vegetables and minced veal meat/
sauce from Tino’s island traditional cheese 10€  
 
Organic chickpea balls/turmeric/mustard with herbs/thyme/oats/
smoked paprika and soy sauce flavored yogurt 9€ 

Smoked eel/potatoes cream/caper/parsley and lemon juice 12€ 

Sea bass tartar/lemon juice/chives/olive oil/zucchini 12€ 

Grilled vegetables terrine/tomato filets/cream cheese/oregano 9€   

Veal carpaccio/caper’s and gherkin’s sauce/chives/shallots 17€ 

Burgundy snails (without shell)/garlic/tomato/rosemary/veal stock 11€ 

Grilled shrimps with rosemary gremolata/fennel sautéed/crab sauce 12€ 

MAIN DISHES 

Sea bass filet/wild weeds sautéed with tomato and garlic/
fish sauce with lemon thyme 15€  

Grouper filet/broccoli cream/caramelized red cabbage/cauliflower sauce 25€ 

Chicken filet/leeks, mushrooms/cheese and curry flavored sauce 14€  

Veal tagliata/baby potatoes/Café de Paris butter 19€ 
 
Veal osso buco/papardelle pasta flavored with thyme/flakes of Ios’s island
traditional cheese 18€ 
 
Linguine pasta/guanciale/pecorino romano cheese 14€ 

DESERTS

Bitter chocolate/hazelnut mousseline/chocolate crumble 8€ 

Lemon mousse/crispy pastry sheet/raspberries 8€ 

White chocolate desert/date’s crumble/red fruits sauce 8€ 


