
!  
Κρύα Πιάτα/ Cold Plates 

Μικρόφυλλα σαλατικά µε κινόα, πράσινο µήλο, παρµεζάνα, χειροποίητα κρουτόν και   
βινεγκρέτ φράουλας. 
Mixed salad with quinoa, green apple, parmesan cheese, homemade croutons 
and strawberry vinaigrette dressing. 

Σαλάτα ρόκα σπανάκι µε σύκα, τραγανό προσούτο,  
καρύδια και ντρέσινγκ συκόµελο. 
Rocket and baby spinach salad with figs, pecan, crispy prosciutto and fig-honey dressing. 

Ποικιλία από ντοµατίνια µε κριθαροκουλούρες και κατίκι Δοµοκού                          
Variety of cherry tomatoes with barley bread rolls and katiki Domokos cheese.  
  
Ποικιλία ελληνικών τυριών µε σπιτική µαρµελάδα από ντοµατίνια  
Σαντορίνης και σπιτικά κριτσίνια ολικής αλέσεως. 
Platter of Greek cheeses served with homemade Santorini cherry tomatoes 
marmalade and whole-wheat rusks. 

Ποικιλία ελληνικών τυριών και αλλαντικών ωρίµασης µε σπιτική  
µαρµελάδα από ντοµατίνια Σαντορίνης και σπιτικά κριτσίνια ολικής αλέσεως. 
Platter of Greek cheeses and charcuteries served with homemade 
Santorini cherry tomatoes marmalade and whole-wheat rusks. 

Πλατό καπνιστού σολοµού µε κρεµώδη σως τυριών.  
Platter of smoked salmon with creamy cheese sauce. 

Ντακάκια µε φρέσκια ντοµάτα, κατίκι Δοµοκού και κάπαρη.  
“Ntakakia” with fresh tomato, katiki Domokos cheese and capers. 

Ταρτάρ τόνου σε κράκερ γαρίδας µε κόλιανδρο και mirin dressing.  
Tuna tartar on shrimp cracker, with coriander and mirin dressing. 

Ταρτάρ	από µοσχαρίσιο φιλέτο σε κρέµα παρµεζάνας, µε λάδι τρούφας. 	
Veal fillet tartar served with parmesan cream and truffle oil. 



!  
Ζεστά Πιάτα/ Hot Plates 

Μενταγιόν	κοτόπουλου	σε	κρούστα	από	Prosciutto	Crudo	γεµιστά  
µε Pecorino και φασκόµηλο, µε σως	λευκού κρασιού και πουρέ ψητής πατάτας.  
Chicken medallions in Prosciutto Crudo crust stuffed with Pecorino cheese and sage, served with 
white wine sauce and baked potatoes puree. 

Μπιφτεκάκια στο grill µε σπιτικές τηγανητές πατάτες,  
πιτάκια ολικής και ντιπ µουστάρδας.  
Grilled mini burgers with homemade french fries, wholegrain dumplings and mustard dip. 

Καραµελωµένη χοιρινή πανσέτα από νεαρό χοιρινό Pata Negra,  
µε ψητές πατάτες και σως από µέλι και σόγια.  
Caramelized pork belly slice from Pata Negra baby pork, served with baked potatoes 
and honey – soya sauce. 

Γαρίδες κανταΐφι µε γλυκόξινη σάλτσα.  
Shrimps kadaifi with sweet and sour sauce.  

Ριζότο µε µανιτάρι φρικασέ, λάδι τρούφας και flakes παρµεζάνας.  
Risotto with mushrooms fricassee, truffle oil and parmesan flakes. 

Cheese bacon burger µε σπιτικές τηγανητές πατάτες.  
Cheese bacon burger with homemade french fries. 

Φιλέτο νεαρού µόσχου µε	µανιτάρια σωτέ, καροτίνια γλασαρισµένα 
σε κύµινο, µε σάλτσα λευκού κρασιού.  
Veal fillet with sauté mushrooms, cumin glazed carrots, with white wine sauce.  

Rib eye black angus µε baby πατάτες σωτέ και µουστάρδα από σταφύλι.  
Rib eye black angus with sauté baby potatoes and grape mustard. 

Φιλέτο από φρέσκο τόνο µε κινόα, φρέσκα µυρωδικά και µαύρη µαγιονέζα.  
Fresh tuna fillet with quinoa, fresh herbs and black mayonnaise. 

Ρωτήστε µας για τα γλυκά ηµέρας 
Please ask us about the desserts of the day


