
 

Κυριακάτικο Menu /Sunday Menu  
 

 
 
 
 
Ψωµί µε προζύµη λευκό , ολικής και χαρουπόψωµο & dip γιαουρτιού µε ταχίνι.           
Country loaf, whole wheat bread and carob bread. Served with yogurt dip and tahini 
 
 
 
Πλατό διεθνών τυριών µε παλαιωµένο Cheddar, Roquefort,  
Manchego 12 µηνών παλαίωσης , Mont d’or, Queso con Trufa και Brie.                     
Συνοδεύεται απο σπιτική µαρµελάδα απο τοµατίνια και σπιτικά κριτσίνια. 
Cheese platter with oak aged Cheddar, Roquefort, Manchego aged for 12 months, 
 Mont d’or, Queso con Trufa and Brie.  
Served with handmade tomato marmalade and bread sticks. 
 
 
 
Πλατό διεθνών αλλαντικών µε Cecina, Jamon Reserva, Coppa Reserva Ferrari. 
Συνοδεύεται απο σπιτική µαρµελάδα απο τοµατίνια και σπιτικά κριτσίνια.                 
National ham platter with Cecina, Jamon Reserva, Coppa Reserva Ferrari. 
Served with handmade tomato marmalade and bread sticks. 
 
 
 
Πλατό καπνιστού σολοµού µε ανθό κάπαρης , ψωµάκια dinkel και σως ταρτάρ            
Smoked salmon platter with caper, dinkel bread and tartar sauce 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Ορεκτικά/ Appetizers 

 
 
Καπνιστή µελιτζανοσαλάτα µε ψηµένο κουκουνάρι, πετιµέζι και φέτα σε focaccia.      
Smoked eggplant salad with roasted pine nuts, “petimezi” and feta cheese on focacia. 
 
Dip απο λεύκο ταραµά και φρυγανισµένη focaccia.                                                          
Fish egg roe “tarama” dip on focaccia. 
 
Μπλίνις µε cream cheese και καπνιστό σολοµό  	
Blinis with cream cheese and smoked salmon 
 
Focaccia µε µανιτάρια , κρέµα τυριού και λάδι τρούφας                                                 
Focaccia  with mushrooms, cream cheese,& truffle oil. 

Γαρίδες κανταΐφι µε γλυκόξινη σάλτσα.                                                                           
Shrimps “kantaifi” with sweet and sour sauce.  
 
Κροκέτες µε ταλαγάνι και παλαιωµένη γραβιέρα µε µαρµελάδα απο τοµατίνια               
“Talagani” and gruyere cheese croquettes with cherry tomatoes jam 
 
Στριφτόπιτα µε φρέσκο κολοκύθι , ταλαγάνι  δυόσµο και dip γιαουρτιού                       
Zucchini pie with “talagani” cheese, spear mint and yogurt dip 
 
Ceviche από λαυράκι µε µοσχολέµονο, σπαράγγια και φύτρες                                       
Sea bass ceviche with lime, asparagus, and micro greens 
 
Carpaccio µοσχαρίσιο µε µυρωδικά, κρέµα γραβίερας και λάδι τρούφας                       	
Beef carpaccio with herbs, gruyere cream and truffle oil 

 
Σούπα ηµέρας                                                                                                                       
Soup of the day 

 
 

 
 
 



 

Ζεστά Πιάτα/ Hot Plates 
 
 
Λινγκουίνι ολικής άλεσης µε γαρίδες σωτέ, άγριο µάραθο και βολάκι Aνδρου               
Whole wheat Linguine with shrimps sauté, wild fennel  and volaki cheese from Andros  
 
Παπαρδέλες µε χειροποίητο pesto,  µοτσαρέλα και ψητά σπαράγγια                                
Pappardelle with home-made basil pesto, bocconcini and grilled asparagus   
 
Μπούτι κοτόπουλου µαριναρισµένο µε θρούµπι και πάπρικα                           
συνοδεύεται µε κόκκινο ρύζι ατµού 
Chicken fillet marinate with paprika and thyme, served with red steamed rice 
 
Μπιφτεκάκια	στο	grill	µε	τηγανητές	πατάτες,			πιτάκια ολικής και ντιπ γιαουρτιού 	
Grilled mini burgers with french fries, wholegrain dumplings and yoghurt dip. 
 
Ιβηρικό χοιρινό σιγοµαγειρεµένο µε baby λαχανικά, θυµάρι και Porto                           
Iberian pork with baby vegetables, thyme and Porto wine 
 
Ριζότο µανιταριών, λάδι τρούφας και µπισκότο παρµεζάνας grana padano trentin       	 
Risotto with mushrooms fricassee, truffle oil and grana padano trentin bisquit 
 
Mini µοσχαρίσια burgers µε cheddar και µπέικον σε ψωµάκι brioche 
συνοδεύεται µε	σπιτικές	τηγανητές πατάτες 				 
Cheese bacon beef burger with brioche bread and homemade French fries. 
 
Ταλιάτα από φιλέτο µοσχαρίσιο µε	µανιτάρια σωτέ, τοµατίνια µε πετιµέζι ,  
πατάτες σωτέ και σάλτσα πιπεριού.                                                                                   
Beef tenderloin tagliata with mushrooms sauté , cherry tomatoes, 
potatoes sauté and pepper sauce.  
 
Λαβράκι σωτέ µε χόρτα εποχής & σάλτσα εσπεριδοειδών                                               
Filet of sea bass sauté with seasonal greens & citrus dressing 
 
Φιλέτο από φρέσκο σολοµό  µε quinoa και µυρωδικά.                                                    
Fillet of fresh salmon with quinoa and herbs dressing. 
 
Αρνάκι σιγοψηµένο σε κενό αέρος µε πουρέ σελινόριζας, πατάτες σωτέ & γιαούρτι     
Slow cooked lamb with celeriac puree , sauté potatoes & yogurt 
 
Tomahawk  Irish Beef  ξηρής ωρίµανσης µε πατάτες bravas  & σάλτσα béarnaise 
(1.000gr για δύο άτοµα)                                                                                                     
Dry aged Tomahawk Irish Beef with bravas potatoes and béarnaise sauce (1.000gr for two) 



 

Γλυκά / Desserts  
 

 
Cheese cake µε coulis φράουλας και άρωµα από limonchello                                           
Cheese cake with strawberry sauce and limonchello flavor. 
 
Σουφλέ σοκολάτα µε παγωτό βανίλια.                                                                                 
Chocolate Soufflé with vanilla ice cream. 
 
Πορτοκαλόπιτα µε παγωτό καιµάκι                                                                                      
Orange pudding with “kaimaki” ice-cream 
 
Κρεµέ σοκολάτας γάλακτος , βραχάκια bitter σοκολάτας & τραγανή µαρέγκα             
Chocolate cremeux , bitter chocolate rocks & crispy meringue 
 


