
Στο νεοκλασικό αυτό κτίριο του 19
ου

 αιώνα κατοίκησε κάποια εποχή ο σπουδαίος έλληνας συνθέτης 

Νικόλαος Μάντζαρος.

Ο Νικόλαος Μάντζαρος (26 Οκτωβρίου 1795 - 12 Απριλίου 1872) ήταν ιδρυτής της μουσικής

Επτανησιακής Σχολής και θεωρείται από τους ανθρώπους που έβαλαν τις βάσεις για την ελληνική

μουσική.

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα από πλούσια οικογένεια. Λόγω της ευγενικής και πλούσιας του καταγωγής, ο

Μάντζαρος πήρε κληρονομικά και τον τίτλο του ιππότη. Σπούδασε μουσική στην Κέρκυρα. Το 1813, σε

ηλικία μόλις 18 ετών, παντρεύτηκε τη μοναχοκόρη του δούκα Αντωνίου Ιουστινιάνη, Μαριάννα, και

απέκτησαν μαζί τρεις κόρες και δύο γιους.

Στη γενέθλια πόλη του παρουσίασε και τα πρώτα του έργα ήδη από το 1815. Από το 1819 συνέχισε τις

μουσικές ενασχολήσεις του στην Ιταλία, όπου συνδέθηκε ιδιαίτερα με το περιβάλλον του Βασιλικού

Ωδείου της Νάπολης και τον διευθυντή του Νικολό Αντόνιο Τσινγκαρέλι.

Σπουδαιότερο έργο του θεωρείται η μελοποίηση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού,

της οποίας το 1865 η πρώτη στροφή (1829) καθιερώθηκε ως ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Ο Μάντζαρος

στην πραγματικότητα είχε δημιουργήσει 5 συνολικά μελοποιήσεις για τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν.



Menu

Σαλάτες
Σάλατα Κοτόπουλο: Πράσινη σαλάτα, καβουρδισμένο σουσάμι,  καρότο, λαδοτύρι Μυτιλήνης 

και μαγιονέζα μοσχολέμονου

9,50 €

 Πράσινη σαλάτα, bacon, ντοματίνια, καλαμπόκι, κρουτόν σκόρδου και dressing παρμεζάνας
9,20 €

Μοντέρνα Ελληνική: Ντοματίνια, μαριναρισμένα λαχανικά, πάστα ελιάς, κάπαρη και 

παξιμάδι χαρουπιού

8,50 €

Σαλάτα Baby ρόκα: βαλεριάνα , μανιτάρια σιμέτζι, ντοματίνια, grana pandano και 

βαλσάμικο σύκου

9,20 €

Σαλάτα Τόνου: Κόκκινη κινόα, πιπεριά Φλωρίνης, καλαμπόκι, κόλιανδρο, σχοινόπρασο, 

ποικιλία μυρωδικών και vinaigrette εσπεριδοειδών

9,70 €

Ορεκτικά 

Ψωμί και συνοδευτικά 1,00 €

Σούπα Ημέρας 6,70 €

Caprese: βουβαλίσια μοτσαρέλλα με ντοματίνια και λάδι βασιλικού 8,80 €

Καπνιστή Πανσέτα μαριναρισμένη σε spicy μπαχαρικά με σπιτική μαρμελάδα ντομάτας 6,50 €

Μπρουσκέτα με οκτάσπορο ψωμί, κρέμα γραβιέρας, προσούτο, ντοματίνια και pesto ρόκας 7,20 €

Μανιτάρια με θυμάρι και παρμεζάνα σε σάλτσα γλυκού κρασιού 7,20 €

Baby πατάτες σωτέ με bacon, μυρωδικά και ελαφριά πικάντικη σώς 6,80 €

Μπρουσκετάκια με καπνιστό σολομό, μους αβοκάντο και ginger sauce 7,40 €



Pasta & Rissoto 

Spaghetti Carbonara με καπνιστή πανσέτα, κρόκο αυγού και παρμεζάνα 8,20 €

Πέννες με κοτόπουλο, μανιτάρια και κρέμα γάλακτος 8,90 €

Πέννες ολικής με λαχανικα και ντοματίνια 8,70 €

Spaghetti με φρέσκο σολομό, κολοκυθι, βότκα και μασκαρπόνε 9,20 €

Αmatriciana: Πέννες με bacon, σάλτσα ντομάτας και pepperoncino 8,20 €

Rissoto Μανιταριών:Ποικιλία μανιταριών, λάδι λευκής τρούφας και τσιπς παρμεζάνας 9,20 €

Rissoto κοτόπουλο: με ντοματίνια, σχοινόπρασο και καικουρκουμά 8,80 €

Κυρίως Πιάτα

Φιλέτο κοτόπουλο με κόκκινη βασιλική κινόα και vinaigrette μελιού 9,50 €

Χοιρινά φιλετάκια με  sauce μανιταριών  και πουρέ παρμεζάνας 12,50 €

Burger 200gr από 100% μοσχαρίσιο κιμά με ντομάτα, σαλάτα, παρμεζάνα, μαγιονέζα 

τρούφας και φρέσκες τηγανιτές πατάτες

10,90 €

Μπιφτέκια Γαλοπούλας με αρωματική πράσινη σαλάτα και ντοματίνια 11,50 €

Rib eye : 320 γρ με baby πατάτες, ρόκα και pepper sauce 22,00 €

Φιλέτο σολομού σχάρας με ψητά λαχανικά και μαγιονέζα κάπαρης 15,00 €

Μάγουλα ηβιρικού χοίρου μπρεζέ σε κόκκινη μπύρα με ριζότο λαχανικών 16,00 €

Επιδόρπια
Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια και μπισκότο 7,00 €

Cheesecake με ελαφριά  sauce βύσσινου 6,70 €



Pancakes με πραλίνα και τριμμένο φουντούκι 6,80 €

Καρυδόπιτα με stracciatella 7,50 €
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