
Ψωµί, άλειµµα ,νερό 
1,00€ /άτοµο

Ορεκτικά & Εδέσµατα
Καρπάτσιο νεαρού µόσχου σε διλογία µαύρης και λευκής 

ελληνικής τρούφας
8,50€

Λούτζα παραγωγής µας σε στρώµα αρωµατικών βοτάνων µε 
σκοτύρι Ίου και πιπερόµελο.

8,00€
Χειροποίητη κρέµα καπνιστής µελιτζάνας.

6,00€
Αυθεντική φάβα Σαντορίνης µε κάπαρη, καραµελωµένο 

κρεµµυδόπρασσο, ρίγανη και παρθένο ελαιόλαδο 
6,50€

Ναξιώτικη γραβιέρα σε κρούστα αµυγδάλου µε µαρµελάδα 
µοσχολέµονου

6,50€
Άρωµα Κυκλάδων µε φρεσκοτηγανισµένους ντοµατοκεφτέδες, 

κολοκυθοκεφτέδες και τηγανίτες κάπαρης.
6,50€

Πουράκια φέτας σε ντουέτο µε λουκουµάδες τυριών και 
γλάσσο µπύρας.

6,50€
Τσιγαρίλος καπνιστής µελιτζάνας µε παλαιωµένη γραβιέρα σε 

σάλτσα κόκκινης πιπεριάς.
6,50€

Φρέσκιες πατάτες τηγανισµένες µε τη φλούδα τους µε σάλτσα 
γραβιέρας.

4,50€

Από τον κήπο µας
Άλλη Σκάλα µε τρυφερά λαχανικά, ρόκα, ξινοµυζήθρα, 
κάπαρη, λούντζα, λιαστές ντοµάτες σε σπιτική σάλτσα 

παλαιωµένου ξυδιού.
7,00€

Σαλάτα µε Κινόα µε  λαχανίδες αρωµατικά βότανα,cranberry 
,καραµελωµένους ξηρούς καρπούς σε βινεγκρέτ βατόµουρου 

και φρέσκα φρούτα.
8,00€

Χωριάτικη σαλάτα µε όλα τα Ελληνικά καλούδια, φέτα 
πιπεράτη, φρέσκια ρίγανη και ελαιόλαδο.

7,00€
Λαχανικά σχάρας ραντισµένα µε ελαιόλαδο, παλαιωµένο 

µπαλσάµικο, πέρλες κατσικίσιου τυριού και παξιµάδι 
χαρουπιού.

7,00€
Χόρτα εποχής (σταµναγκάθι – αλµύρες).

5,00€

Από τη Σχάρα
Ντουέτο από κεµπαπάκια µοσχαρίσια και κοτόπουλο µε 

πιτάκια καλαµποκιού, πατάτες τηγανιτές και µπάρµπεκιου.
11,00€

Πανσετάκι σχάρας µε πατάτες εκραζέ, ντοµατίνι γλασέ και 
σάλτσα µαυροδάφνης.

11,00€
Ταλιάτα φιλέτου TERES MAJOR (BLACK ANGUS) µε τα 

συνοδευτικά της , προτείνεται µέτρια ψηµένη.
24,00€

∆ιάφραγµα µόσχου black angus σε λεπτές φέτες 
αρωµατισµένο µε βότανα και καπτνιστή πάπρικα µε τα 

συνοδευτικά του 
19,00€

Σταβλίσια καπνιστή χοιρινή µπριζόλα 800γρ µε σάλτσα 
γλυκού κρασιού µαγειρεµένη sous vide (κενό αέρος) για 12 

ώρες.
16,00€

Φιλετάκι light από στήθος κοτόπουλο µε αρωµατικές  
πατατούλες και σάλτσα αβοκάντο.

10,00€
Ribeye βουβαλίσιο Σερρών (350γρ) µε τα συνοδευτικά του, 

προτείνεται µέτρια ψηµένο.
25,00€

ΠΛΑΤΩ
Ελληνικά λουκάνικα συνοδεία από σπιτικές σάλτσες

15,00€
Κοπές εκλεκτών τυριών συνοδεία από σπιτικές µαρµελάδες 

και τσάτνεϊ.
15,00€

Κοπές χειροποίητων αλλαντικών συνοδεία από σπιτικές 
µαρµελάδες και τσατνεΪ.

15,00€

Χειροποίητα ζυµαρικά
Σκιουφιχτό µε τσιγαριστά µανιτάρια, απάκι και τριµµένη 

µυζήθρα.
11,50€

Ραβιόλι γεµιστά µε µανιτάρια και µαύρη τρούφα.
12,00€

Καπελέτι γεµιστά µε µοσχαράκι ραγού και πέρλες κατσικίσιου 
τυριού.
12,00€

Ραβιόλι γεµιστά µε κοκοράκι και ξυνοµυζήθρα .

Προτάσεις του Σεφ
Αρνίσιο κότσι σε γλάσο γλυκού κρασιού µε κριθαρότο λιαστής 

ντοµάτας και καρέ φέτας.
15,00€

Κοκοράκι µεθυσµένο µε κρασί βινσάντο Σαντορίνης και 
συνοδεία από χειροποίητα ζυµαρικά µε τριµµένη γραβιέρα 

Νάξου.
11,50€

Μοσχαράκι Χουνκιάρ µε πουρέ µελιτζάνας και κρούστα 
γραβιέρας.

12,50€
Ριζότο µε µανιτάρια του δάσους και µαύρη Ελληνική τρούφα

12,50€

Για να γλυκαθούµε
Σουφλέ µαύρης σοκολάτας

6,00€
Εκµέκ πολίτικο

6,00€
Γιαούρτι στραγγιστό µε χειροποίητα γλυκά του κουταλιού.

5,00€
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Μπύρες
Fix 500ml

4.00€
Άλφα 500ml

4.00€
Άλφα Weiss 500ml

5.00€
Fischer 500ml

5.00€

Αναψυκτικά
Εµφιαλωµένο νερό 1lt

1,50€
Coca Cola /Green cola 

250ml
2.50€

Πορτοκαλάδα  /Λεµονίτα/ 
Γκαζόζα  Green 250ml

2,50€
Σόδα Σάριζα  250ml 

/Ανθρακούχο νερό Σουρωτή 
250ml
2.50€

Κρασιά
Λευκό – Κόκκινο (Κτήµα 

Λαντίδης) 500ml. / 1000ml
5,00€ /10,00€

Ροζέ – Ηµίγλυκο (Κτήµα 
Λαντίδης) 500ml. / 1000ml

6,00€ / 12,00€
Τσιπουράκι & Ουζάκι

Ρακί κρητικιά χύµα 100ml / 
200ml

4.00€ / 8.00€
Τσίπουρο ∆εκαράκι (χωρίς 

γλυκάνισο) 200ml
9,00€

Τσίπουρο Αποστολάκη 
(χωρίς γλυκάνισο) 200ml

9,00€
Ούζο Bαρβαγιάννη 200ml

9,00€
Ούζο Απαλαρίνα 200ml

9,00€
Ούζο Πλωµάρι 200ml

9.00€
Ούζο Μπαµπατζίµ 200ml

9.00€
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