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ΣΑΛΑΤΕΣ – SALADS 
 
Ελληνική σαλάτα 
Παξιμάδι χαρουπιού, τοματίνια, αγγούρι, σαλικόρνια,  
ξινομυζήθρα & ελαιόλαδο.. 

Greek salad 
Carob rusk, cherry tomatoes, cucumber, Salicornia,  
xinomizithra & olive oil. 
 

Σαλάτα λαχανικών και φρούτων εποχής 
Φρέσκα λαχανικά, φρέσκα φρούτα & μπισκότο από φυστίκι Αιγίνης με  
βινεγκρέτ εσπεριδοειδών. 

Seasonal vegetables and fruits salad 
Fresh vegetables, seasonal fruits, pistachio biscuit with citrus 
vinaigrette. 
 

Buratta με πολύχρωμες τομάτες 
Αρωματισμένη με ελαιόλαδο και φρέσκο βασιλικό. 

Buratta with variety of tomatoes 
Dressed with olive oil and fresh basil 
 

Ολόκληρες καρδιές μαρουλιού 
με κρουτόν, μπέικον και βινεγκρέτ με αντσούγια 

Romaine lettuce hearts 

with crouton, bacon and anchovy’s vinaigrette. 

 
 
 
 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ – APPETISERS 
 
Γεμιστά 
Το αρωματικό ρύζι από τα γεμιστά, με σάλτσα τομάτας και κρέμα 
ξινομυζήθρας. 

Gemista 
Rice arancini with herbs, tomato sauce and xinomizithra cream. 
 

Τάρτα με άγρια χόρτα 
Σπιτική τάρτα με άγρια χόρτα, κολοκύθι και τραγανή σαλάτα 

Wild greens tarte 
Homemade tarte, with wild greens, zucchini and crunchy fresh salad 
 

Γαρίδες σχάρας* 
Με ψιλοκομμένη τομάτα, αρωματικά και κρέμα αβοκάντο. 

Grilled shrimps* 
With pico de callo tomato and avocado cream. 
 

Cheviche με λαυράκι 
Sea bass cheviche 
 

Μαντί γεμιστά με αργο-μαγειρεμένο κουνέλι 
Με ζωμό από το κουνέλι, ajvar και γιαούρτι 

Manti dumplings stuffed with slow cooked rabbit 
With rabbit broth, ajvar and yogurt. 
 

Steak tartare 
Φτιάχνεται μπροστά σας σύμφωνα με τη γεύση σας 

Steak tartare 
Made in front of you according to your taste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ – PASTA 
 
Linguini με λαχανικά εποχής 

και τριμμένη φέτα  

Linguini with seasonal vegetables 

and shreded feta 
 

Στριφτάρια με pesto από φυστίκι Αιγίνης 

Τσανακοτύρι και σαλάμι αέρος από την Σπάρτη  

Striftaria with pistachio pesto from Aigina 

Tsanakotiri and dry sausage from Sparta 
 

Κριθαρότο γαρίδας* 

Shrimp* orzo 

 

Σιγομαγειρεμένος κόκορας ελευθέρας βοσκής, 
παστιτσάδα 

με λαχανικά και κρέμα παρμεζάνας  

Slow cooked wild rooster with bucatini 
vegetables and parmesan cream 
 
 
 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ – MAIN COURSES 

 
Λαυράκι φιλέτο σωτέ 

με κρέμα λεμονιού και ψιλοκομμένες πατάτες σωτέ 

Sea bass filet sauté 

with lemon cream and mini potatoes sauté 
 

Καλαμάρι* στη σχάρα με γκασπάτσιο τομάτας 

με φασολάκια, τοματίνια και κρουτόν 

Grilled Calamari* with tomato gazpacho 

with fresh beans, cherry tomatoes and croutons. 
 

Μενταγιόν από φιλέτο κοτόπουλο 

με τραγανή πέτσα, σάλτσα σιναπιού και πουρέ πατάτας 

Medallion of chicken filet 
with crunchy skin, grain mustard sauce and potato puree 
 

Picanha από αρνί 
με άγρια χόρτα και δροσερό αυγολέμονο 

Lamb picanha 

with blanched wild greens and refreshing egg-lemon sauce 
 

Tagliata από flat iron με αρωματικό ελαιόλαδο 

Επιλέξτε από πουρέ πατάτας ή sticks γλυκοπατάτας  

Flat iron, beef, tagliata with herbed olive oil 
Choice of potato puree or sweet potato sticks 
 

Γαλλικό Μοσχαρίσιο φιλέτο στη σχάρα,250γρ. 
Επιλέξτε από πουρέ πατάτας ή sticks γλυκοπατάτας με σάλτσα 
Port 

French beef filet, grilled, 250gr 

Choice of potato puree or sweet potato sticks and port wine 
sauce. 
 

Prime cut Rib Eye USA, grilled 350γρ 

Επιλέξτε από πουρέ πατάτας ή sticks γλυκοπατάτας με σάλτσα 
romesco 

Prime cut Rib Eye USA, grilled 350gr 

Choice of potato puree or sweet potato sticks and port romesco 
sauce. 
 
Extra γαρνιτούρες: Πουρέ πατάτας, sticks γλυκοπατάτας, 
λαχανικά σωτέ … 
Extra garnishes: Potato puree, sweet potatoes sticks, sauté 
vegetables … 
Ψωμί και ντιπ  
Bread and dip 
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ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ – DESSERTS 
 
Pavlova με φρέσκιες φράουλες και σιρόπι 
Pavlova with fresh strawberries and syrup 
 
Tiramisu homemade 
 
Πολίτικο εκμέκ με τσουρέκι 
με παγωτό καϊμάκι 

Politiko ekmek with bread brioche 
with kaimaki ice cream 

 
Chocolate lava cake με παγωτό βανίλια 
Chocolate lava cake with vanilla ice cream 
 
Ice Creams: Vanilla, Chocolate, Kaimaki 

Per Scoop … 

 

 
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΙ ΟΙΝΟΙ – DESSERT WINES (150ml) 

 
Samos Vin Doux 2016, ΕΟΣΣ, ΠΟΠ Σάμος 
 
Vinsanto 2011, Santo Wines, ΠΟΠ Σαντορίνη 
 
Mouton Cadet Reserve, AC Sauternes 
 
Tokaji Aszu 5 Puttonyos 2008, Oremus  
 
Μαυροδάφνη Reserve Selected Barrel, Cavino 
 
Fonseca Ruby Port 
 
Niepoort LBV Port 
 
Graham’s Tawny Port 10 YO 

 
 

 
 

COGNAC & GRAPE POMACE SPIRIT (50ML)  

   
 
Delamain XO   
 
Sarpa Di Poli   
 
Παλαιωθέν Απόσταγμα Παρπαρούση    
 
Sarpa barrique Di poli Oro    
 
Oltre IL Vallo 2015  
 
Berta Valdavi  
 
Capovila Grappa Di Merlot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFTER DINNER COCKTAILS 
 
Espresso Martini 
Espresso Martini, Absolut Vanilla, Giffard vanilla Syrup, 
Kahlua 

 
Negroni 
Beefeater, Blend of Sweet Vermouths, Campari 
 

Manhattan 
Rye Whiskey, Blend of Sweet Vermouths, Fee Brothers Orange 
Bitter 
 
 
 

ΝΕΡΑ – WATERS 
 
ΗΡΕΜΑ ΝΕΡΑ – STILL WATERS 
 
Ζαγόρι – Zagori 1L 

 
Acqua Panna 0,7L 

 
 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΝΕΡΑ – SPARKLING WATERS 
 
Σουρωτή – Souroti 0,25L 

 
Σουρωτή – Souroti 0,75L 

 
Ξινό-Νερό Φλώρινας 1L 
Xino-Nero Florinas 1L 

 
San Pellegrino 0,75L 

 
 
ESPRESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο. 
Στο φαγητό και τις σαλάτες έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει  
Το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). 
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και 
μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. 
Αγορανομικός υπεύθυνος Παπαγιαννάκης Αλέξανδρος 
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