


ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Appetizers 

Σούπα ημέρας
Soup of the day       € 19

Τοματίνια Σαντορίνης μαριναρισμένα με ‘dressing’ από ‘raspberry’, τσαλαφούτι, 
αβοκάντο και κόλιανδρο
Cherry tomatoes from Santorini marinated with raspberry dressing, ‘tsalafouti’ 
cream cheese, avocado and coriander       € 19

Μαγιάτικο με κουλί λιαστής ντομάτας, ελιά Καλαμάτας, φρέσκια ρίγανη και 
νερό ντομάτας 
Amberjack with sun dried tomato coulis, olives from Kalamata, fresh oregano 
and tomato water       € 29

Σαλάτα με καπνιστό χέλι, πατάτες, κάππαρη, λεμόνι και αφρό μπραντάδας
Smoked eel salad with potatoes, capers, lemon and ‘brandade’ foam       € 31

Σκουμπρί με φοινόκιο, μύδια και σταφύλια
Mackerel with fennel, mussels and grapes       € 34

Καλαμάρι γεμιστό με μους ψαριού, μοσχολέμονο και σάλτσα 
από κρασί Μοσχοφίλερο
Calamari stuffed with fish mousse, lime and ‘Moschofilero’ 
wine sauce       € 34

Καραβίδα ψητή και ταρτάρ με πράσινο μήλο, κόλιανδρο,
αυγά ψαριού και σαμπαγιόν καραβίδας
Grilled crayfish and tartar with green apple, coriander, fish eggs
and crayfish 'sabayon'       € 38

Ριζότο με φιστίκι Αιγίνης, αυγοτάραχο και λεμόνι κονφί
Aegina pistachio risotto, botargo and lemon confit       € 29

ΨΑΡΙΑ
Fish
Μπακαλιάρος με γαρίδες κοιλάδος, σάλτσα βουτύρου και αυγά 
καπνιστής πέστροφας
Cod fish with red shrimps, butter sauce and smoked trout eggs       € 53

Λαβράκι με υφές αγκινάρας, λάδι άνηθου και σάλτσα από ορό γάλακτος
Seabass with artichokes in textures, dill oil and whey sauce       € 49

Ψάρι ημέρας στη σχάρα με ψητά λαχανικά, παρθένο ελαιόλαδο και 
λεμόνι (200 γρ.)
Grilled fish of the day on charcoal, grilled vegetables with extra virgin olive oil 
and lemon (200 gr)       € 51

ΚΡΕΑΤIKA
Meat
Στήθος κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, πουρέ καρότου, πιπερόριζα, 
πραλίνα φουντούκι και σάλτσα κοτόπουλο
Free range chicken breast, carrot purée, ginger, hazelnut praline 
and chicken sauce       € 36

Αρνί ψητό, κους κους με βουβαλίσιο γάλα και αφρό καπνιστής μελιτζάνας
Grilled lamb, couscous with buffalo milk and smoked eggplant foam       € 48

Κοπή κρέατος ημέρας με πατάτα ‘pavé’, πουρέ αρακά, ντομάτα κονφί, 
κουκουνάρι, ελιά πράσινη και σάλτσα με τρούφα
Meat cut of the day with potato 'pavé', green pea purée, tomato confit, 
pinecone, green olives and truffle sauce       € 55

Signature Dish



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

Στις σαλάτες χρησιμοποιείται αγνό παρθένο ελαιόλαδο, στο τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο
Extra virgin olive oil is used for salads, sunflower oil is used for frying

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

       Vegetarian         Vegan 

DEGUSTATION MENU
Canapés

Παγωτό πατάτα με καλοκαιρινή τρούφα
Potato ice cream with summer truffle 

Μαγιάτικο με κουλί λιαστής ντομάτας, ελιά Καλαμάτας, φρέσκια ρίγανη 
και νερό ντομάτας
Amberjack with sun dried tomato coulis, olives from Kalamata, fresh oregano 
and tomato water  
   
    Kechris “Roza” Retsina Xinomavro | 100ml

Μπακαλιάρος με γαρίδες κοιλάδος, σάλτσα βουτύρου και αυγά καπνιστής 
πέστροφας
Cod fish with red shrimps, butter sauce and smoked trout eggs
   
    Nychteri by Gaia, 2020. Assyrtiko, Aidani, Athiri | 100ml

Μοσχάρι με πατάτα 'pavé', πουρέ αρακά, ντομάτα κονφί, κουκουνάρι, 
ελιά πράσινη και σάλτσα με τρούφα
Beef with potato ‘pavé’, green pea purée, tomato confit, pinecone, green olives
and truffle sauce
   
    1879 Boutari Legacy, 2016, Xinomavro | 100ml

Κρέμα βασιλικού, μαρμελάδα και σορμπέ από φράουλα, τραγανή ζύμη 
με κάπαρη και ξινήθρα
Basil cream, strawberry compote and sorbet, capers ‘touille’ and sorrel
   
    Alpha Estate “Omega”, 2018, Gewurztraminer, Malagouzia | 75ml

Mignardises 

€ 98 
ανά άτομο | per person

Προαιρετικές επιλογές συνοδευτικών κρασιών 
από τον Wine Manager Ευάγγελο Ψωφίδη | € 40 ανά άτομο
Optional wine pairing suggestions 
by the Wine Manager Evangelos Psofidis | € 40 per person
 
Το μενού γευσιγνωσίας σερβίρεται ανά τραπέζι
The degustation menu is served per table



Το κατάστημα διαθέτει δελτίο παραπόνων
Complaint forms are available 
Beschwerdeformular erhältlich 
Carnets de reclamations sont disponibles

Είμαστε στη διάθεση του κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να γνωρίζει εάν κάποια πιάτα περιέχουν συγκεκριμένα 
συστατικά. Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε αλλεργία ή ειδική διατροφική 
ιδιαιτερότητα για την οποία πρέπει να είμαστε ενήμεροι κατά την παραγγελία σας.
We welcome inquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform 
your order-taker of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of when preparing your 
menu request.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)

Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση διπλότυπων αποδείξεων θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
The restaurant is obliged to issue duplicate receipts stamped by the tax office.  6/22

ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | TAX INCLUDED
Δημοτικός Φόρος | Municipality Tax 0,5%

ΦΠΑ Τροφίμων | VAT Food 13%
ΦΠΑ Μη Αλκοολούχων Ποτών | VAT Non Alcoholic Beverages 13%

ΦΠΑ Αλκοολούχων Ποτών | VAT Alcoholic Beverages 24%

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γ. Λιασίδης
Market Controller: G. Liasides




