
Μενού ATRIUM

σούπα ημέρας | € 6,00

πρώτα πιάτα …

Λουκουμάδες με μανούρι Ελλασώνας | €8,00 (VG)

Ο κλασικός μουσακάς | €8,00

Χανιώτικες μαραθόπιτες με ξύγαλα | €7,00 (VG)

Ραγού άγρια μανιτάρια με ψητές γλυκοπατάτες και “βολάκι” 
Τήνου | €8,00 (VG)

πρώτα πιάτα της θάλασσας

Spicy tartar σολομού με γλυκόξινη κρέμα κουνουπίδι| 
€10,00 

σαλάτες

Η Ελληνική | €8,00 (VG)

Λευκάδος , δροσερή σαλάτα φακές Eγκλουβής , κινόα 
κολοκύθα & γαρίδες tempura | € 10,00

Η Χιώτικη , σπανάκι , παντζάρι , καρύδια , vinaigrette 
μαστίχα Χίου & ξυνοτύρι | €9,00 (VG)

 ζυμαρικά 

Η δική μας καρμπονάρα με ζαμπόνι Νάξου | €13,00 

Φρέσκα σπαγγέτι με γαρίδες chilli και confit παντζάρι | 
€15,00

Στάρι με άγρια χόρτα , μοσχαρίσιο φιλέτο και μαύρη τρούφα 
| €15,00 ( χωρίς μοσχαρίσιο φιλέτο | €12,00 (VG) )

κυρίως πιάτα

Χοιρινό σε κρούστα από φυστίκια Αίγινας και σάλτσα ΒΒQ | 
€15,00 



Κερκυραϊκό σοφρίτο από μοσχαρίσιο φιλέτο | €25,00 

Λεμονάτο κοτόπουλο με γλυκοπατάτες , βασιλομανίταρα & 
λαχανίδες  | € 14,00

Αρνίσιο κότσι με ρεβυθάδα , σέσκουλα & πικάντικη σάλτσα 
πιπεριάς | € 17,00

Κακαβιά , με ξινοτύρι Μυκόνου και καπνιστή συναγρίδα

 | € 33,00

Ψητός σολομός με miso μαύρου σκόρδου , πουρέ αρακά και
καπνιστά κρεμμύδια  | € 16,00

επιλογές για τους μικρούς μας φίλους 

fish n’ chips | € 7,00

Σπαγγέτι με σάλτσα τομάτας & κεφτεδάκια | € 8,00 

Τηγανιτές πατατούλες με γραβιέρα Νάξου | € 4,00

επιδόρπια 

Σοκολάτα με φραγκόσυκο και αλόη  | € 9,00 

Crème Brule χαμομήλι με κόκκινα φρούτα & Honeycomb |  
€ 6,00

Churros με μους ρυζόγαλο , λευκή σοκολάτα & φρούτα του 
δάσους  | €7,00 



Μενού ATRIUM

soup of the day | € 6,00

Starters

 “loukoumades” honey dumplings filled with savory 
manouri cheese from Thessaly | €8,00 (VG)

Moussaka | €8,00

Cretan fennel pies made with traditional Greek yoghurt | 
€7,00 (VG)

Wild mushroom ragout with roast sweet potatoes and 
traditional “volaki” cheese from the island of Tinos | €8,00

Salads

Greek salad | €8,00 (VG)

The Lefkaditian , fresh green salad with Englouvi’s lentils, 
quinoa, pumpkin & tempura shrimps | € 10,00

The Chian spinach, beetroot, walnuts, vinaigrette Chios 
mastic & cheese from Thesaly | €9,00 (VG)

pasta

Our signature carbonara with ‘zaboni’ ham from Naxos | 
€13,00

Fresh spaghetti with chilli shrimps and beetroot confit | 
€15,00

Bulgur wheat risotto with wild herbs, beef filet & black 
truffle | €15,00 

( no beef filet | €12,00 (VG) )

main dishes

Pork rolled in an Aeginian pistachio crust served with BBQ 
sauce | € 15,00



‘Sofrito’ beef fillet a traditional recipe from Corfu | € 25,00

Lamb with mushy chickpeas , stuffed chards & spicy 
pepper sauce |€ 17,00

Lemon chicken with sweet potatoes, porcini mushrooms & 
vegetable sprouts | € 14,00

‘Kakavia’ fish soup with Mykonian ‘xinotyri’ cheese and 
smoked dentex |€33,00

Baked salmon with black garlic miso with mushy green 
peas & smoked onions |€16,00

Children’s menu

fish and chips | € 7,00

Spaghetti with meatballs and tomato sauce| € 8,00

Fresh potato fries with ‘gruyere’ cheese from Naxos island | 
€4,00

Desserts

Chocolate mousse with prickly pear & aloe |  € 7,00

Crème Brule chamomile with red berries & Honeycomb | € 
6,00

Churros filled with rice pudding mousse, white chocolate 
and forest berries | € 7,00


