
LUNCH MENU

Sandwiches

Toast
προζυμένιο ψωμί, καπνιστή γαλοπούλα ή ζαμπόv και κασέρι 

5€ 

Brioche
stracciatella, μορταδέλα, πέστο φυστίκι και baby σπανάκι 

7€ 

Focaccia
παστράμι, μαγιονέζα με πίκλες μουστάρδας, καραμελωμένο κρεμμύδι

και taleggio 
8€ 

Hide & Seek croque madame
αυγό μάτι, prosciutto cotto, τυρί gruyere και μπεσαμέλ 

13€ 

First

προζυμένιο ψωμί, κριτσίνια και μαριναρισμένες ελιές
2.5€

Βοδινό φιλέτο ταρτάρ
 πιπέρι espelette, κάπαρη και chips topinambur

18€ 

Burrata
ψητό μπροκολίνι, crumble ψωμιού, γιαούρτι και σάλτσα

chimichurri με ‘nduja
13€

‘‘Πατάτα’’
ψητή πατάτα, πουρές πατάτας με μαύρη τρούφα, chutney μανιτάρι,

chips πατάτας και τυρί Σαν Μιχάλη
14€

‘‘Ντοματοσαλάτα’’
ποικιλία από ντομάτες, βλίτα τουρσί, παξιμάδι, ξινομυζήθρα

και λάδι βασιλικού
13€

Ανάμεικτη σαλάτα
flakes λαχανικών εποχής, ψητά παντζάρια, νεκταρίνια, φιστίκι

και κατσικίσιο τυρί
12€

Hide & Seek “Caesar”
κοτόπουλο, crispy πανσέτα, βινεγκρέτ αντζούγιας και παρμεζάνα

13€

Σαλάτα κινόα
σολομός ψητός, λαχανικά εποχής, καλαμπόκι, αβοκάντο

και vinaigrette σόγιας 
14€



OUR MENU

Επιμέλεια μενού: Executive Chef: Γιάννης Λιόκας 
Υγειονομικός υπεύθυνος: Έφη Κωστάκη

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι

Spaghetti

σάλτσα τομάτας, βασιλικός, τοματίνια και stracciatella
11€ 

Linguine 
τραγανό guanciale, παλαιωμένη παρμεζάνα και ψητό λεμόνι

13€ 

Risotto
γλυκιά gorgonzola, παντζάρι, φουντούκι και wasabi

14€ 

Second 

Σολομός
σωτέ kale, κρέμα καρότου και βινεγκρέτ ponzu

22€

Λαυράκι
στα κάρβουνα, ταραμάς με bonito και σαλάτα tabbouleh με γλυστρίδα

23€

Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής
μαριναρισμένο με spicy μπαχαρικά, κινόα με καλοκαιρινά λαχανικά

και σάλτσα γιαουρτιού
18€ 

Smashed Beef Βurger 
παλαιωμένο cheddar, καραμελωμένο κρεμμύδι με bacon και pickled mayo

15€  

BLACK ANGUS BEEF CUTS

Tri-tip steak tagliata
28€

Flap steak tagliata
33€

SIDES

Σπιτικές πατάτες τηγανιτές  4€

Ψητό μπροκολίνι  4€

Καλοκαιρινά χόρτα  4€ 

Μικρή ανάμεικτη σαλάτα  3€ 

Desserts

Γιαούρτι “cheesecake”
namelaka γιαούρτι, compote βύσσινο, τραγανό μπισκότο

και παγωτό αμύγδαλο
9€  

“Exotic”
cremeux μπανάνα-passion, marshmallow καρύδας,

φρέσκο ανανά και sorbet μάνγκο 
9€

Profiterole
τραγανά choux γεμισμένα με παγωτό βανίλια

και χλιαρή σάλτσα σοκολάτας
10€



EN

LUNCH MENU

Sandwiches

Toast
fermented bread, smoked turkey or ham and kasseri cheese 

5€ 

Brioche
stracciatella, mortadella, pistachio pesto and baby spinach 

7€ 

Focaccia
pastrami, mayo with mustard pickles, caramelized onions

and taleggio cheese 
8€ 

Hide & Seek croque madame
fried egg, prosciutto cotto, gruyere cheese and béchamel 

13€ 

First

freshly-baked bread with breadsticks and olives
2.5€

Beef fillet tartare
 espelette pepper, capers and topinambur chips

18€ 

Burrata
grilled broccolini, toasted bread crumble, yogurt

and chimichurri sauce with ‘nduja
13€

‘‘Potato’’
confit potato, potato puree with black truffle, mushroom chutney,

potato chips and San Michali cheese
14€

‘‘Tomato Salad’’
tomato variety, pickled greens, rusk, sour version

of Mizithra cheese and basil oil
13€

Mixed Salad
seasonal vegetable flakes, grilled beets, nectarines, peanut

and goat cheese
12€

Hide & Seek “Caesar”
chicken, crispy pancetta, anchovy vinaigrette and parmesan cheese

13€

Quinoa salad
grilled salmon, season’s vegetables, corn, avocado

and soy vinaigrette 
14€



OUR MENU

Menu: Executive Chef: Giannis Liokas
General Manager: Effie Kostaki 

 All legal taxes are included in the prices

Spaghetti

tomato sauce, basil, cherry tomatoes and stracciatella
11€ 

Linguine 
crispy guanciale, aged parmesan cheese and grilled lemon

13€ 

Risotto
sweet gorgonzola, beet, hazel and wasabi

14€ 

Second 

Salmon
sautéed kale, carrot cream and ponzu vinaigrette

22€

Seabass
grilled, fish roe with bonito and tabbouleh salad with purslane

23€

Free Range Chicken
marinated with spices, quinoa with seasonal vegetables

and yogurt sauce
18€ 

Smashed Beef Βurger 
aged cheddar cheese, caramelized onions, bacon and pickled mayo

15€  

BLACK ANGUS BEEF CUTS

Tri-tip steak tagliata
28€

Flap steak tagliata
33€

SIDES

Homemade fried potatoes  4€

Grilled broccolini  4€

Seasonal greens  4€ 

Small mixed salad  3€ 

Desserts

“Cheesecake” yogurt
namelaka yοgurt, sour cherry compote, crispy biscuit

and almond ice cream
9€  

“Exotic”
banana-passion cremeux, coconut marshmallow,

fresh pineapple and mango sorbet 
9€

Profiterole
crispy choux with vanilla ice-cream

and chocolate sauce
10€



DINNER MENU

First

προζυμένιο ψωμί, κριτσίνια και μαριναρισμένες ελιές

2.5€ 

Λαυράκι μαρινέ
νεκταρίνια, αγγούρι, jalapeno, ponzu και μαύρη ελιά

17€

Βοδινό φιλέτο ταρτάρ
πιπέρι espelette, κάπαρη και chips topinambur

18€ 

Burrata
ψητό μπροκολίνι, τοματίνια confit, crumble ψωμιού,

γιαούρτι και σάλτσα chimichurri με ‘nduja

13€

‘‘Πατάτα’’
ψητή πατάτα, πουρές πατάτας με μαύρη τρούφα, chutney μανιτάρι,

chips πατάτας και τυρί Σαν Μιχάλη

14€

‘‘Ντοματοσαλάτα’’
ποικιλία από ντομάτες, βλίτα τουρσί, παξιμάδι, ξινομυζήθρα

και λάδι βασιλικού

13€

Ανάμεικτη σαλάτα
flakes λαχανικών εποχής, ψητά παντζάρια, νεκταρίνια, φιστίκι

και κατσικίσιο τυρί

12€

Hide & Seek “Caesar”
κοτόπουλο, crispy πανσέτα, βινεγκρέτ αντζούγιας και παρμεζάνα

13€

Linguine 
τραγανό guanciale, παλαιωμένη παρμεζάνα και ψητό λεμόνι

13€

Calamarata
καραβίδες, σάλτσα amatriciana, καπνιστή πανσέτα και τοματίνια

17€ 

Risotto
σαφράν, ταρτάρ γαρίδας και harissa

16€ 

Risotto
γλυκιά gorgonzola, παντζάρι, φουντούκι και wasabi

14€ 



Second

Σολομός
σωτέ kale, κρέμα καρότου και βινεγκρέτ ponzu

22€

Λαυράκι
στα κάρβουνα, ταραμάς με bonito και σαλάτα tabbouleh με γλυστρίδα

23€ 

Χοιρινό ‘‘schnitzel’’
σαλάτα από κολοκυθάκια σχάρας και σάλτσα από καμένο βούτυρο

με κάπαρη, λεμόνι και σπόρους μουστάρδας

19€

Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής
μαριναρισμένο με spicy μπαχαρικά, κινόα με καλοκαιρινά λαχανικά

και σάλτσα γιαουρτιού
18€  

Μοσχαρίσιο φιλέτο 
κρέμα μελιτζάνας, chutney ντομάτας και σάλτσα μαντζουράνας

33€

BLACK ANGUS BEEF CUTS

Tri-tip steak tagliata
28€ 

Flap steak tagliata
33€ 

SIDES

Baby πατάτες με άρωμα λεμονιού
4€

Ψητό μπροκολίνι
4€

Καλοκαιρινά χόρτα
4€ 

Μικρή ανάμεικτη σαλάτα
3€ 

Desserts

Γιαούρτι “cheesecake”
namelaka γιαούρτι, compote βύσσινο, τραγανό μπισκότο

και παγωτό αμύγδαλο
9€  

“Exotic”
cremeux μπανάνα-passion, marshmallow καρύδας,

φρέσκο ανανά και sorbet μάνγκο 
9€

Profiterole
τραγανά choux γεμισμένα με παγωτό βανίλια

και χλιαρή σάλτσα σοκολάτας
10€

OUR MENU

Επιμέλεια μενού: Executive Chef: Γιάννης Λιόκας 
Υγειονομικός υπεύθυνος: Έφη Κωστάκη

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι



DINNER MENU

First

freshly-baked bread with breadsticks and olives

2.5€ 

Marinated Sea bass
nectarines, cucumber, jalapeno, ponzu and black olives

17€

Beef fillet tartare
espelette pepper, capers and topinambur chips

18€ 

Burrata
grilled broccolini, toasted bread crumble, yogurt

and chimichurri sauce with ‘nduja

13€

‘‘Potato’’
confit potato, potato puree with black truffle, mushroom chutney,

potato chips and San Michali cheese

14€

‘‘Tomato Salad’’
tomato variety, pickled greens, rusk, sour version

of Mizithra cheese and basil oil

13€

Mixed Salad
seasonal vegetable flakes, grilled beets, nectarines, peanut

and goat cheese

12€

Hide & Seek “Caesar”
chicken, crispy pancetta, anchovy vinaigrette and parmesan cheese

13€

Linguine 
crispy guanciale, aged parmesan cheese and grilled lemon

13€

Calamarata
crayfish, amatriciana sauce, smoked pancetta and cherry tomatoes

17€ 

Risotto
with saffron, shrimp tartare and harissa

16€ 

Risotto
sweet gorgonzola, beet, hazel and wasabi

14€ 

EN



OUR MENU

Menu: Executive Chef: Giannis Liokas
General Manager: Effie Kostaki 

 All legal taxes are included in the prices

Second

Salmon
sautéed kale, carrot cream and ponzu vinaigrette

22€

Seabass
grilled, fish roe with bonito and tabbouleh salad with purslane

23€ 

Pork ‘‘schnitzel’’
grilled zucchini salad and burnt butter sauce

with capers, lemon and mustard seeds

19€

Free Range Chicken
marinated with spices, quinoa with seasonal vegetables

and yogurt sauce
18€  

Veal fillet 
eggplant cream, tomato chutney and marjoram sauce

33€

BLACK ANGUS BEEF CUTS

Tri-tip steak tagliata
28€ 

Flap steak tagliata
33€ 

SIDES

Baby potatoes with lemon flavor
4€

Grilled broccolini
4€

Seasonal greens
4€ 

Small mixed salad
3€ 

Desserts

“Cheesecake” yogurt
namelaka yοgurt, sour cherry compote, crispy biscuit

and almond ice cream
9€  

“Exotic”
banana-passion cremeux, coconut marshmallow,

fresh pineapple and mango sorbet 
9€

Profiterole
crispy choux with vanilla ice-cream

and chocolate sauce
10€



BAR SNACKS

Επιμέλεια μενού: Executive Chef: Γιάννης Λιόκας 
Υγειονομικός υπεύθυνος: Έφη Κωστάκη

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι

Pinsa romana
stracciatella, σάλτσα ντομάτα San Marzano, τοματίνια,

σαλάμι picante και baby ρόκα

13€

‘‘Finger Caesar’’
baby μαρούλι, μαγιονέζα αντζούγιας, παρμεζάνα

και chutney bacon 
10€

Crispy κοτόπουλο 
μαριναρισμένο σε μείγμα μπαχαρικών, κεφίρ

και spicy μαγιονέζα

14€

Mini black Angus burger/3τεμ

παλαιωμένο cheddar, καραμελωμένο κρεμμύδι

με bacon και pickled mayo 
15€

Γλυκοπατάτες
τηγανιτές και σάλτσα bbq 

6€

Ποικιλία αλλαντικών & τυριών
κυδωνόπαστο, σαλάμι σύκου, ελιές και κριτσίνια  

22€



Pinsa romana
stracciatella, San Marzano tomato sauce,

cherry tomatoes, picante salami and baby rocket

13€

‘‘Finger Caesar’’
baby lettuce, anchovy mayo, parmesan

and bacon chutney

10€

Crispy Chicken 
marinated in herbs mix, kefir and spicy mayo

14€

Mini black Angus burger/3τεµ

aged cheddar, caramelized onions, bacon

and pickled mayo  
15€

Sweet potatoes
fried, accompanied with bbq sauce 

6€

Assortment of cold cuts and cheeses
quince paste, fig salami, olives and breadsticks  

22€

EN

Menu: Executive Chef: Giannis Liokas
General Manager: Effie Kostaki 

 All legal taxes are included in the prices

BAR SNACKS



Επιμέλεια μενού: Executive Chef: Γιάννης Λιόκας 
Υγειονομικός υπεύθυνος: Έφη Κωστάκη

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι

Αυγά μάτια

δύο τηγανιτά αυγά, spicy σάλτσα ντομάτας

και καπνιστή πανσέτα 

8€

Truffle scrambled

αυγά scrambled με μαύρη τρούφα

και φρυγανισμένο ψωμί 

12€

Eggs Benedict

αυγά ποσέ, φρυγανισμένο ψωμί, σάλτσα βουτύρου

και prosciutto cotto 

13€

French toast 

κρέμα βανίλιας και μαρμελάδα από φρούτα του δάσους 

9€

EGGS MENU



Menu: Executive Chef: Giannis Liokas
General Manager: Effie Kostaki 

 All legal taxes are included in the prices

Fried Eggs

2 fried eggs, spicy tomato sauce and smoked pancetta  

8€

Truffle scrambled

scrambled eggs with black truffle

and toasted bread 

12€

Eggs Benedict

poached eggs, toasted bread, butter sauce

and prosciutto cotto 

13€

French toast 

vanilla cream and ‘fruits of the forest’ marmalade 

9€

EGGS MENU

EN



D E S S E RT S

~ Τάρτα λεμόνι  ~

Με σάλτσα framboise και sorbet βασιλικού   
8.00

~ Tiramisu ~

Με cremeux baileys και καβουρδισμένο φουντούκι    
8.00 

~ Profiterol ~

Τραγανά choux γεμισμένα με παγωτό βανίλια

και χλιαρή σάλτσα σοκολάτας    
10.00

Υγειονομικός υπεύθυνος: Έφη Κωστάκη
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι



WHITE

9 ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ

Sauvignon Βlanc / Ασύρτικο / Trebiano - ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

CHATEAU JULIA Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η

Chardonnay - Δράμα

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ‘ΧΕΛΩΝΕΣ’

Μαλαγουζιά - ΠΓΕ Φλώρινα

ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ BLANC DE GRIS

Μοσχοφίλερο - ΠΓΕ Αρκαδία

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ

Sauvignon Βlanc - ΠΓΕ Φλώρινα

ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ

Chardonnay / Μαλαγουζιά

KΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η THEMA

Sauvignon Βlanc / Ασύρτικο - ΠΓΕ Δράμα

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μαλαγουζιά / Ασύρτικο - ΠΓΕ Επανωμή

FUME ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΥΠΙ∆Η

Sauvignon Blanc - ΠΓΕ Κραννών Θεσσαλία

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Viogner - ΠΓΕ Επανωμή

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ‘ΠΛΑΓΙΩΣ’

Chardonnay

CHABLIS DOMAINE CHRISTIAN MOREAU

Chardonnay - Burgundy

ποτήρι / μπουκάλι

ROSE

  6€  / 22€

   48€

45€

10€  / 52€

38€

42€

42€

64€

  5€  / 20€

 8€  / 39€

38€

33€

48€

34€

37€

38€

36€

52€

52€

65€

9 ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ

Syrah / Μούχταρο - ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ‘ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ’

Ξινόμαυρο - ΠΟΠ Αμύνταιο

Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η DOMAINE

Merlot - ΠΓΕ Δράμα

EMOTION COTES DE PROVENCE

KTHMA ΜΟΥΣΩΝ A MUSE

Sauvignon Blanc / Μούχταρο

ΚΤΗΜΑ KIR-YIANNI L’ESPRIT DU LAC

Ξινόμαυρο

IDYLLE D’ ACHINOS LA TOUR MELAS

Grenache / Syrah / Αγιωργίτικο - ΠΟ Φθιώτιδα

WHISPERING ANGEL CHATEAU D’ ESCLANCES 
Grenache Rouge / Cinsault / Rolle - Provence



ποτήρι / μπουκάλιRED

SPARKLING & CHAMPAGNES

DESSERT WINES & SPIRITS

VEUVE CLICQUOT BRUT

Pinot Noir / Pinot Meunier / Chardonnay - France 

VEUVE CLICQUOT ROSE

Pinot Noir / Pinot Meunier / Chardonnay - France 

PROSECCO DECORDI BRUT

Glera - Italy

MOSCATO D’ASTI SANT’ EVASIO

Moscato - Italy

VISANTO SANTOWINES

Ασύρτικο 

GRAPPA NONINO TRADIZIONE

Grappa (41%)

ΜΕΘΕΞΙΣ CIGAR Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η

Παλαιωμένο Απόσταγμα Σταφυλής (40%)

ΠΑΛΥΒΟΥ BEE

Ημίγλυκος Ροζέ / Αγιωργίτικο

9 ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ

Cabernet Sauvignon / Merlot / Syrah - ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Pinot Noir - ΠΓΕ Κορινθία

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ‘ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ’

Ξινόμαυρο - Αμύνταιο

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η THEMA

Syrah / Αγιωργίτικο - ΠΓΕ Δράμα

CYRUS ONE LA TOUR MELAS

Cabernet Franc / Αγιωργίτικο / Merlot - ΠΟ Φθιώτιδα

TERRA LEONE- AMMOS RESERVE

Αγιωργίτικο / Νεμέα

AVATON ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Λημνιό / Μαρούδι / Μαυροτράγανο - ΠΓΕ Επανωμή

ΧΡΥΣΟΛΙΘΟΣ ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ

Merlot - ΠΓΕ Πελοπόννησος

ΦΛΕΒΑ ΣΚΟΥΡΑ

Syrah

DONA SILVINA BODEGA KRONTIRAS

Malbec - Argentina

BROLIO CHIANTI CLASSICO BARONE RICASOLI

Sangiovese / Merlot / Cabernet Sauvignon - Toscana

ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ ΑΥΛΟΤΟΠΙ

Cabernet Sauvignon

   7€  / 70€

  7€  / 80€

 10€  / 110€

7€  / 32€

  150€

165€

6€  / 28€

6€  / 26€

  6€  / 24€

 35€

10€  / 42€

45€

48€

45€

64€

37€

48€

52€

58€

64€



BITTER BLOSSOM
42 below vodka, italian bitter, passion fruit, macadamia, citrus

11€

AEGEAN’S AROMA 
Star of bombay cooked with rosemary & thyme, axia extra dry mastiha,

blend vermouth, bitter bianco, pickled caper

11€

MARQUIS DE COCO NUT 

bacardi carta blanca, agricole rum, homemade cucumber /

chili / coconut soda

11€

A&B RETURN
Star of bombay cooked with blueberries, ginger & apple cordial, acid solution

11€

TOKURITA 

Patron reposado, spice & spicy, japanese citrus 

12€

INVISIBLE ZOMBIE
Bacardi cooked with pineapple / pink grapefruit / lime / spices,

refine falernum, overproof rum, grenadine reduction, bubble

13€

SAGE DELIGHT 

Star of bombay, yellow chartreuse, sage / honey / herbals cordial, bubble

10€

PEACH PLEAZZZ
Dewar’s 8y caribbean smooth, homemade pineapple / peach soda

11€

COLORFUL DREAM
Skinos mastiha, citrus, goji-acai cream

11€

NOT ONLY A CHEESECAKE
42 below vodka infused digestive, lacto raspberry cordial,

citrus, vegan protein
11€

SMOKED RUBY 
Patron silver, mezcal, strawberry shrub, sudachi

11€

SINGNATURE COCKTAILS



 H&S GARIBALDI
Martini bitter, citrus, vegan protein, bubble orange

9€

FLOREALE SPRITZ
Martini floreale, elderflower, three cent’s aegean tonic

9€

COFFEE AMERICANO
Martini vibrante infused cold brew, soda

8€

NO MULE
Seedlip groove 42, citrus, three cent’s ginger beer

8€

GRODINO
The italian non-alcoholic bitter

7€

No: 0% ABV

LO: 10% ABV

Handcraft: Christothanopoulos Lykourgos | Roussos John 

 General Manager: Effie Kostaki

~ No |o ~ 


