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DINNER MENU (SERVED TIME 17.00-23.45) 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS 

Χταπόδι π. Χ.** / Octopus BC** 14€ 

Φρέσκα αρωματικά βότανα, κρίταμο, κρεμμύδι, σάλτσα γάρου 

Fresh herbs, kritamo, onion pearl, garos sauce 

 

Καραμέλες / Candies 11€ 

Γαρίδες* σωτέ, πιπεριές, φινόκιο, δυόσμος, μαιντανός, θυμάρι, μπισκ ούζου  
shrimps*sauteed, peppers, fennel, spearmint, thyme, parsley, ouzo bisque 

 

Σεβίτσε / Ceviche 12€ 

Tσιπούρα, εσπεριδοειδή, τζίντζερ, σπόροι τσια, πουρές αβοκάντο, πιπεριά 

Φλωρίνης,  λάδι φρέσκου κόλιανδρου  

Sea bream, citrus, ginger, chia seeds, avocado puree, Florina’s pepper,            

fresh coriander oil 

 

Χρυσές σφαίρες / Golden spheres  8€ 

Κίτρινο τυρί, πιπεριές γλασέ, Jalapenos, σάλτσα μαστίχας  

Yellow cheese, glazed peppers, Jalapenos, mastic sauce 

 

Τριλογία / Trilogy  9€ 

Κολοκύθι, μελιτζάνα, πολύχρωμες πιπεριές, παρμεζάνα, μοτσαρέλα,       
πέστο ρόκας, ανθότυρο 

Zucchini, eggplant, colorful peppers, parmesan, mozzarella, rocket pesto, 

anthotyro cheese 

 

Πανσέτα / Pork belly 10€ 

Φωλιά πατάτας, μέλι, κρεμμύδι, μπαλσάμικο, σάλτσα κόκκινου κρασιού 

Potato nest, honey, onion, balsamic vinegar, red wine sauce 

 

 



Project 3 urban chic Athens / Xanthou 3, Kolonaki, 10673, Athens                                                                    

tel. +30 2103637592, e-mail / info@project3urbanchichotel.com 

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS 

 

Πράσινη σαλάτα / Green salad  11€  
Ανάμεικτη σαλάτα, παξιμάδι χαρουπιού, τοματίνια, κάπαρη, πίκλες, λιαστή 
ντομάτα, ελιές, κατίκι Δομοκού  
Asian mix salad, carob rusk, cherry tomatoes, capers, pickles, sundried 

tomatoes, olives, katiki Domokos cheese 

 

Καλοκαιρινή σαλάτα  / Summer salad  12€ 

Σπαγγέτι αγγουριού, ψητές πιπεριές, μαριναρισμένο κοτόπουλο, 
κουκουνάρι, πέστο ντομάτας, σάλτσα φέτας  
Cucumber spaghetti, roasted peppers, marinated chicken, pine seeds, tomato 

pesto, feta sauce 

 

Σαλάτα Project 3/ Project 3 salad  12€ 

Παξιμάδια οσπρίων, τοματίνια, αγγούρι πέρλες, κάπαρη, κρεμμύδι τουρσί, 

πιπεριές γλυκόξινες, χώμα από μανούρι  

Legume rusks, cherry tomatoes, cucumber pearls, capers, pickled onions, 

sweet & sour peppers, manouri cheese  

 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES 

 

Αρχαιοελληνικό Γιουβέτσι** / Ancient Greek  Giouvetsi**  19€ 

Οπτό χοιρινό, κριθάρι, φρέσκα αρωματικά, πράσο, κρεμμύδι, καρότο  
Roasted pork, barley, fresh herbs, leek, onion, carrot 

 

Ριζότο / Risotto  14€ 

Καπνιστό κοτόπουλο, μανιτάρια πορτσίνι, ντοματίνια, εστραγκόν  
Smoked chicken, porcini mushrooms, cherry tomatoes, tarragon  

 

Μαύρο μαργαριτάρι / Black pearl  16€ 

Μαύρο σπαγγέτι γαρίδας*, κρεμμύδι, ντοματίνια, αμπελοφάσουλα*,        

μπισκ ουίσκι  
Black spaghetti with shrimps*, onion, cherry tomatoes, string beans,     

whiskey bisque 
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Τερίνα σολομού / Salmon terrine  21€ 

Χαβιάρι, μπρίκ, κονφι αγγουριού, σάλτσα κρόκου Κοζάνης, αρωματικό λάδι 

άνηθου 

Caviar, brick, cucumber confit, Kozani’s saffran sauce, aromatic dill oil 

 

Χοιρινή Τόμαχωκ / Pork Tomahawk  22€ 

Χοιρινή Τόμαχωκ στα κάρβουνα, μαρινάδα Project 3, πατάτες baby, 

κολοκύθια, τοματίνια 

Grilled pork tomahawk steak, marinade Project 3, baby potatoes, zucchini, 

cherry tomatoes 

 

Ταλιάτα / Tagliata  23€ 

Μοσχαρίσια γάλακτος με τρεις σάλτσες, πατάτες baby, κολοκύθια, 

τοματίνια 

Grilled young beef with three sauces, baby potatoes, zucchini, cherry tomatoes 

 

Σουβλάκι Quintessa / Quintessa Souvlaki  18€ 

χοιρινό ή κοτόπουλο, πίτα, πατάτες paille, ντομάτα, κρεμμύδι, σάλτσα 

γιαουρτιού  

Chicken or pork, pitta bread, paille potatoes, tomato, onion, yoghurt sauce 

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS 

Πορτοκαλόπιτα της γιαγιάς  με παγωτό 7€ 

Granny orange pie with ice cream  

 

Παραδοσιακό Πολίτικο εκμέκ  8€ 

Classic ‘Politiko Ekmek’   
 

Μους φρέσκου γιαουρτιού με γλυκό τριαντάφυλλο 6€                                       
Fresh yoghurt mousse with sweet rose petals   

 

Σούπα κρύας σοκολάτας με κροκαν φουντουκιού και φρέσκα φρούτα  7€ 

Cold chocolate soup with hazelnut croquette & fresh fruits  
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ΣΑΛΤΣΕΣ / SAUCES 

 

 Χειροποίητη σάλτσα BBQ / Homemade BBQ sauce 0,80€ 

 Χειροποίητη μαγιονέζα Project 3 / Homemade Project 3 mayo 0,80€ 

 Χειροποίητη σάλτσα κόκκινης πιπεριάς / Homemade red pepper sauce 0,80€ 

 Χειροποίητη καυτερή κόκκινη σάλτσα με Jalapenos / Homemade red pepper 

Jalapenos sauce 0,80€ 

 Κλασική κέτσαπ / Classic ketchup 0,50€ 

 Κλασική μουστάρδα / Classic mustard 0,50€ 

 Κλασική μαγιονέζα / Classic mayonnaise 0,50€  

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡO 

FOR ANY ALLERGIES PLEASE INFORM THE WAITER 

 

 

 

*ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ / FROZEN 

 

 

 

**ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 5ου π. Χ . ΑΙΩΝΑ 

** ANCIENT GREEK RECIPE 5TH CENTURY BC 

 

 

 

 

 


