


Για την παραγωγή του µενού χρησιµοποιούνται φρέσκα υλικά εποχής µε έµφαση στα 

βιολογικά εγχώρια προϊόντα µε την ένδειξη

Fresh seasonal ingredients are utilized for the production of the menu with emphasis on 
the locally sourced organic products indicated with  



ΟΡΕΚΤΙΚA & ΣΑΛΑΤΕΣ
Appetizers & Salads

Σούπα ημέρας
Soup of the day      € 19

Μελιτζάνα   τσακώνικη, ψητή και καπνιστή με σκόρδο 
και γλάσο ντομάτας
Oven baked and smoked Tsakonian eggplant   with garlic 
and tomato glaze      € 17

Μαγιάτικο μαρινέ σε θαλασσινό αλάτι, τοματίνια  , φρέσκια ρίγανη, 
φράουλες και νεκταρίνι σε ζύμωση  
Sea salt marinated amberjack, cherry tomatoes  , fresh oregano, 
strawberries and fermented nectarine      € 29

Tαρτάρ από λαβράκι, αγγούρι   φρέσκο και πίκλα, κόλιανδρο 
και μοσχολέμονο  
Seabass tartare, fresh and pickled cucumber  , coriander and lime      € 33

Σαλάτα με κολοκύθι  , φύλλα ρόκας, νεροκάρδαμο, καλαθάκι Λήμνου 
και ηλιόσπορους  
Zucchini   salad with rocket leaves, watercress, Limnos ‘kalathaki’ cheese 
and sunflower seeds      € 19

Ελληνική σαλάτα με τομάτα, φέτα και παξιμάδια από χαρούπι
Greek salad with tomato, ‘feta’ cheese and carob rusks       € 19

Βουβαλίσια burrata Κερκίνης, με σαλάτα από φρέσκα λαχανικά του κήπου, 
ελιές Χαλκιδικής και πιπεριά Φλωρίνης
Buffalo burrata from Kerkini, salad with fresh vegetables, 
olives from Chalkidiki and Florina pepper      € 24

Καλαμάρι στα κάρβουνα, σάλτσα καπνιστού ταραμά και τραγανές πατάτες
Grilled calamari, smoked fish roe sauce and crunchy potatoes      € 34



ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ
Pasta & Risotto

Λιγκουίνι με ‘nduja’, σάλτσα από γάρο, αυγοτάραχο και μοσχολέμονο 
Linguini with nduja, garum sauce, botargo and lime      € 29

Ραβιόλι γεμιστό με σπανάκι, μανούρι Βλάστης, αφρό καπνιστής πανσέτας 
και τραγανό προζυμένιο ψωμί
Ravioli filled with spinach, ‘manouri’ cheese from Vlasti, smoked pancetta 
foam and crunchy sourdough bread      € 28

Χειροποίητο ανοιχτό ραβιόλι  με θαλασσινά, γαρίδα γάμπαρη και 
σάλτσα αρωματισμένη με αστεροειδή γλυκάνισο 
Handmade open seafood ravioli, with prawns and star anise 
scented sauce      € 33

Ριζότο με σπαράγγια, φρέσκα  μυρωδικά και κοπανιστή Μυκόνου
Asparagus risotto with fresh herbs and Mykonos ‘kopanisti’ cheese      € 29



ΨΑΡΙΑ
Fish

Ψάρι ημέρας στα κάρβουνα και λαχανικά στον ατμό με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
και λεμόνι (200 γρ.) 
Grilled fish of the day on charcoal, steamed vegetables with extra virgin olive oil 
and lemon (200 gr)      € 51

Σφυρίδα στη σχάρα , αγκινάρες μαγειρεμένες σε κρασί και μύδια αχνιστά
Grouper with artichokes cooked in wine, and steamed mussels      € 53

Λαβράκι ψητό στη λαδόκολλα με κάππαρη,  μαραθόριζα , αρακά και λεμόνι 
Seabass ‘en papillote’ with capers, fennel, green peas and lemon      € 49



ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΙΛ
From the Grill

Στήθος κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, καλαμπόκι μαγειρεμένο με σιτάρι, 
μαρούλι στα κάρβουνα με ελαιόλαδο και καπνιστή πάπρικα  
Free range chicken breast, corn with wheat, grilled lettuce with olive oil 
and smoked paprika      € 36

Σιγομαγειρεμένο μπούτι από αρνί σε σέσκουλο, καρέ στα κάρβουνα, ψητή πατάτα 
και γιαούρτι με δυόσμο
Slow cooked leg of lamb in chard, grilled carré, baked potato and 
yoghurt with spearmint      € 48

Κοπή κρέατος ημέρας  
Βάσει διαθεσιμότητας της αγοράς και του ωριμαντηρίου κρεάτων του ξενοδοχείου 
Meat cut of the day      € 55
Subject to market availability and hotel’s meat-maturing unit  

Επιλογή από γαρνιτούρες | Side dish choice
 Λαχανικά στον ατμό με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
 Αφράτος πουρές πατάτας
 Σαλάτα με λαχανικά εποχής στη σχάρα και πέστο μυρωδικών
 Steamed vegetables with extra virgin olive-oil
 Creamy potato purée
 Grilled season salad with herb pesto

Επιλογή από σάλτσες | Sauce of your choice
 Λαδολέμονο, μπεαρνέζ, μουστάρδας, κόκκινου Αγιωργίτικου κρασιού
 Lemon-olive oil, béarnaise, mustard, ‘Agiorgitiko’ red wine



Vegeterian Vegan Βιολογικό/Organic

* Κατεψυγµένα προϊόντα που έχουν επιλεχθεί για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα
Frozen items which have been selected to guarantee the highest quality 

Συντοµογραφία των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα προσφερόµενα πιάτα:
Menu index of items containing the following nutrition values:
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