
 
 

 

ΚΡΥΑ  COLD 

Σαλάτα από φύκια, τραγανά ζυμαρικά 

βερμιτσέλι 
6,5€ Seaweed salad, crispy vermicelli 

Σαλάτα πράσινη με γαρίδες, και 

βινεγκρέτ μήλο/σόγιας 
10€ 

Shrimp green salad with apple/soya 

vinaigrette 

Σαλάτα noodles με vinaigrette 

πορτοκάλι, πικάντικο τατάκι μόσχου 
12€ 

Noodle salad with orange vinaigrette, spicy 

beef tataki 

Σαλάτα φακές με καπνιστό σολομό και 

hoisin dressing 
8€ 

Lentil salad with smoked salmon and hoisin 

dressing 

Γουακαμόλε αβοκάντο/μάνγκο, τραγανό 

κοτόπουλο  
6€ Guacamole avocado/mango, crispy chicken 

Σολομός μαριναρισμένος σε  teriyaki, 

ταλιατέλες λαχανικών 
8€ Teriyaki salmon, vegetable tagliatelle 

ΖΕΣΤΑ  ΗΟΤ 

Γλυκόξινο κοτόπουλο, τηγανητό ρύζι με 

αυγό 
5,5€ Sweet and sour chicken, fried rice with egg 

Γλειφιτζούρια φέτας, μαρμελάδα λεμόνι 5€ Feta cheese lollipops, lemon marmalade 

Γαρίδες tempura με cream spicy 7,5€ Tempura shrimps with spicy cream 

Μίνι μπριός με χοιρινό παστό σε γλάσο 

σόγιας 
7,5€ Mini Brioche with corned pork, glazed soya 

Τάκος με μοσχάρι και σάλτσα 

αντικούτσο 
10€ Taco with beef and anticucho sauce 

Μπάο ατμού με κονφί πάπιας και πίκλα 

αγγουριού 
10€ 

Steamed bao with duck confit and pickled 

cucumber 

Πίτα καλαμποκιού με λάδι τρούφας και 

παρμεζάνα 
4€ Corn pie with truffle oil and parmesan 

Πίτα με καβούρι με λεπτό κέλυφος, 

ταραμά, δυόσμο και πίκλα τζίντζερ 
10,5€ 

Pie with soft shell crab, egg fish roe, 

spearmint and pickled ginger 

Κροκέτα «γεμιστά», με μους φέτας 6€ “Stuffed” rice balls with feta mousse 

ΓΛΥΚΑ  DESSERTS 

Σπασμένη τάρτα λεμονιού 7€ Broken lemon tart 

Brownies με κρέμα από φρούτα του 

δάσους 
7€ Brownies with red berry pudding  

Καρυδόπιτα με πεκάν και σαντιγί 7€ Pecan pie and whipped cream 

Τιραμισού 7€ Tiramisù 

 



Signature cocktail 
 

AUDUBON (11€) 

Tequila Blanco (rosemary infused), Orgeat Syrup, Lime, Ginger Beer 

 

BLACK PEARL (9€) 

Spiced Rum, Hazelnut liqueur, Cashews Syrup, Lime, Banana, nutmeg 

 

FAIRGROUNDS (11€) 
Aged rum, Allspice liqueur, orange, passion fruit, pineapple, lime, honey syrup, aromatic bitters 

 

GENTILLY TERRACE (10€) 
London dry gin, basil, cardamom, green apple, elderflower, lemon 

 

IRISH CHANNEL (9€) 

Irish Whiskey, Crème de cerise, lime mousse, red forest fruits, Chocolate bitters 

 

BROADMOOR (10€) 
Vodka, Sweet Red Vermouth, Strawberry, Agave syrup, lime. 

 

DESIRE AREA (9€) 
Aperol, masticha liqueur, strawberry, apple, Indian tonic. 

 

UPTOWN (10€) 
Tequila blanco, Tequila reposado, Lime, orange bitters, pineapple, honey syrup, chili syrup 

 

INNOCENT ONES 
 

HOLLYGROVE (9€) 
Passion fruit, lime, orange, chili syrup, agave Syrup, Sparkling Water 

 

LAKEVIEW (9€) 
Blue Berries, Lime, mint, Ginger Beer 

 



 
 


