
.2812 

 

 

Ψωμί (κατ’άτομο) / Homemade bread (per person)      1.80 

 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS   
 

‘’Piadina flatbread ’’ με γαριδοουρές σχάρας μαριναρισμένες σε 

γιαούρτι και τσίλι / Piadina flatbread with grilled prawn tails  

marinated in yogurt and chili         24.00 

 

Μαρουλοντολμάδες θαλασσινών,γαρίδες, καραβίδες  

σε σάλτσα ζαφοράς  / Lettuce rolls stuffed with prawns  

and langoustine in saffron sauce        18.00 

 

Καλαμάρι σχάρας μαριναρισμένο σε λάϊμ, βασιλικό, τσίλι, 

κόλιανδρο με χούμους τζίντζερ - σόγια / Grilled calamari  

marinated in lime, basil, chili, coriander  

with hummus ginger – soy         17.00 

 

Μανιτάρια σχάρας μαριναρισμένα σε λάϊμ με ‘’spread’’  

από ταχίνι, βασιλικό, παρμεζάνα και πράσινο τσίλι / Grilled  

mushrooms marinated in lime with tahini, basil, parmesan  

and green chili spread           17.00 

 

Κροκέτα χαλούμι - φέτα με σαλάτα ρόδι, ελιές, μαϊντανό,  

φιστίκια Αιγίνης / Halloumi and feta cheese croquette with 

pomegranate, olives, parsley and pistachios salad       12.00 

 

Μιλφέιγ τηγανητής μελιτζάνας με άρμη τυρί, μουχαμάρα  

και πετιμέζι ροδιού / Fried eggplant millefeuille with  

‘’armi’’ cheese, muhammara and pomegranate molasses   11.00 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS 

Χωριάτικη σαλάτα με βινεγκρέτ φέτας, πάστα ελιάς  

και ψητές πίτες / Greek salad with feta cheese vinaigrette,  

olive tapenade and grilled pita bread        10.80 

 

Σαλάτα με μιζούνα, ραντίτσιο, αντίβ, πορτοκάλι, μανούρι,  

κουκουνάρι και βινεγκρέτ πορτοκαλιού / Μizuna, radicchio,  

endive, orange, ‘’manouri’’ cheese, pine nuts and orange  

vinaigrette         15.00 



Μεσκλάν, μαρούλι, εσκαρόλ, αβοκάντο, παντζάρι,  

βινεγκρέτ Jalapeno / Lettuce, escarole, mesclun, avocado,  

beetroot and Jalapeno vinaigrette         12.50 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES 

 

Μαγιάτικο με βραστά λαχανικά και βινεγκρέτ λάϊμ / Grilled  

amberjack fish with boiled vegetables and lime vinaigrette  15.00(100 gr)  

             

Μακαρονάδα με φρέσκο καβούρι, βούτυρο ντομάτας, τζίντζερ  

και βασιλικό / Fresh crab pasta with tomato and ginger  

butter, basil               38.00 

 

Ριζότο με άγρια μανιτάρια, πέστο σπανάκι και παρμεζάνα / Wild 

mushrooms risotto with spinach-parmesan pesto      32.00  

 

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας μαριναρισμένο σε γιαούρτι, τζίντζερ, 

Jalapeno με λάϊμ – λάδι σουσαμιού – τσίλι – λέμονγκρας  

βινεγκρέτ  / Grilled chicken fillet marinated in yogurt, ginger,  

Jalapeno with lime - sesame oil - chili – lemongrass vinaigrette     20.00 

 

Ψαρονέφρι σχάρας με σάλτσα από χαρίσα – χυμός  

πορτοκάλι – κύμινο και ψητές γλυκοπατάτες, μανιτάρια / Grilled  

pork tenderloin  with harissa – orange juice - cumin sauce,  

mushrooms and sweet potato          23.00 

 

Φιλέτο μοσχάρι σχάρας με πουρέ λαγόχορτο, ψητές ρίζες  

και βινεγκρέτ παλaιωμένο λευκό μπαλσάμικο - τρούφα / Grilled  

beef fillet with salsify puree, roasted roots and aged white  

balsamic - truffle vinaigrette          36.00 

 

Αρνί κότσι σιγομαγειρεμένο, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας  

και τραχανά / Slow-cooked lamb shank, fresh tomato sauce 

and ‘’trahana’’ frumenty          35.00 

        


