Sandwiches & Burgers
Bagel with smoked salmon, cream cheese, lemon, chives
& cucumber flakes
Bagel με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, λεμόνι, σχοινόπρασο
& φλοίδες από αγγούρι
Ciabatta sandwich with prosciutto, buffalo mozzarella,
semi-dried tomatoes & black truffle mayonnaise
Ciabatta με prosciutto, buffalo mozzarella, ημιλιαστές ντομάτες
& μαγιονέζα με μαύρη τρούφα
Tortilla wrap with grilled chicken, lettuce & homemade Caesar’s
dressing
Tortilla με κοτόπουλο σχάρας, μαρούλι & σπιτικό Caesar’s
dressing
Club sandwich with crispy chicken, fontina cheese & smoked bacon
Club sandwich με τραγανό κοτόπουλο, τυρί fontina & καπνιστό μπέικον
Black Angus burger with aged cheddar cheese, crispy shallots
& BBQ sauce
Black Angus burger με παλαιωμένο τυρί cheddar, τραγανά shallots
& BBQ sauce

25.00 €

25.00 €

22.00 €

22.00 €

28.00 €

Appetizers

Salads

Freshly baked bread with feta & bell pepper dip, marinated olives
& virgin olive oil
Φρεσκοψημένα ψωμάκια σερβιρισμένα με dip από φέτα
& γλυκιές πιπεριές, μαριναρισμένες ελιές & παρθένο ελαιόλαδο

Mixed leaf salad with asparagus, avocado, sweet corn & citrus dressing
Ανάμεικτη σαλάτα με σπαράγγια, αβοκάντο, καλαμπόκι &
dressing εσπεριδοειδών

18.00 €

Salad with artichokes, prosciutto & truffle pecorino cheese
Σαλάτα με αγκινάρες, prosciutto & pecorino τρούφας

22.00 €

Quinoa salad with valeriana, cranberries, avocado & lime
Σαλάτα quinoa με βαλεριάνα, cranberries, αβοκάντο & lime

20.00 €

Assortment of guacamole, hummus & aubergine salad
served with fresh vegetables
Ποικιλία από guacamole, hummus & μελιντζανοσαλάτα
σερβιρισμένα με φρέσκα λαχανικά

4.50 €

18.00 €

Sea bass carpaccio with lemon, piment d’ espelette, organic olive oil
Carpaccio από λαβράκι με λεμόνι, πιπεριές piment d’ espelette
& βιολογικό ελαιόλαδο

29.00 €

Salmon tartar with avocado, chili & lime
Tartar σολομού με αβοκάντο, chili & lime

28.00 €

Potato gnocchi with walnut pesto
Gnocchi πατάτας με πέστο καρυδιού

20.00 €

Beef carpaccio with lemon, maldon sea salt & truffle pecorino cheese
Carpaccio μοσχαρίσιο με λεμόνι, αλάτι maldon & τυρί pecorino
με τρούφα

27.00 €

Grilled octopus with artichokes, cherry tomatoes, capers
& green olives
Χταπόδι σχάρας με αγκινάρες, ντοματίνια, κάπαρη & πράσινες ελιές

27.00 €

Prawns in beer batter with fennel seeds, citrus & tarragon sauce
Γαρίδες σε κρούστα μπύρας με μαραθόσπορο, tarragon
& sauce εσπεριδοειδών

28.00 €

Beef meatballs with allumette potatoes & yoghurt sauce
Μοσχαρίσια κεφτεδάκια με πατάτες allumette & sauce γιαουρτιού

19.00 €

Greek salad with cherry tomatoes, feta cheese, olives, caper leaves
& organic olive oil
Χωριάτικη σαλάτα με ντοματίνια, φέτα, ελιές, καπαρόφυλλα
& βιολογικό ελαιόλαδο
Mixed leaf salad with buffalo mozzarella, green apple, prosciutto,
walnut & grape dressing
Ανάμεικτη σαλάτα με buffalo mozzarella, πράσινο μήλο, prosciutto,
καρύδια & dressing από σταφύλια
Mesclun salad with langoustines, avocado, mango &
lime - chili dressing
Mesclun σαλάτα με καραβίδες, αβοκάντο, μάνγκο & dressing
από lime & chili
Baby gem caesar salad with marinated grilled chicken
& parmesan flakes
Σαλάτα Καίσαρα με baby gem, μαριναρισμένο ψητό κοτόπουλο
& φλοίδες παρμεζάνας

20.00 €

22.00 €

38.00 €

23.00 €

Pasta & Risotto
Homemade potato & summer truffle ravioli with mushroom sauce
Σπιτικά ravioli πατάτας με καλοκαιρινή τρούφα σε σάλτσα μανιταριών
Penne with tomato sauce, buffalo mozzarella, cherry tomatoes
& basil leaves
Πέννες με σάλτσα ντομάτας, buffalo mozzarella, ντοματίνια
& φύλλα βασιλικού
Linguini with clams, bottarga, saffron & lemon sauce
Linguini με κυδώνια, αυγοτάραχο, σαφράν & σάλτσα λεμονιού
Spaghetti with langoustines (per kilo)
Spaghetti με καραβίδες (το κιλό)

Pizza
24.00 €

22.00 €

29.00 €

150.00 €

Orzo pasta with shrimps, scallops, spicy tomato sauce & tarragon
Κριθαρότο με γαρίδες, χτένια, καυτερή σάλτσα ντομάτας & tarragon

32.00 €

Asparagus & prawn risotto
Ριζότο με σπαράγγια & γαρίδες

24.00 €

Margarita
Μαργαρίτα

20.00 €

Diavola: pepperoni, bell peppers, onions, garlic & green chili
Diavola: pepperoni, γλυκιές πιπεριές, κρεμμύδι, σκόρδο & πράσινο chili

24.00 €

Greek: cherry tomatoes, bell peppers, onions, oregano & feta cheese
Ελληνική: ντοματίνια, γλυκιές πιπεριές, κρεμμύδια, ρίγανη & φέτα

22.00 €

Italian: prosciutto, gorgonzola & arugula
Ιταλική: Prosciutto, gorgonzola & ρόκα

26.00 €

Main Courses

Desserts

Marinated grilled chicken with baby potatoes, lemon
& fresh thyme sauce
Μαριναρισμένο κοτόπουλο σχάρας με baby πατάτες & σάλτσα λεμονιού
με φρέσκο θυμάρι

28.00 €

Honey, almond & lavender semifreddo
Semifreddo με μέλι, λεβάντα & αμύγδαλα

52.00 €

Galaktompoureko, semolina cream flavoured with orange
& ice cream mastiha
Γαλακτομπούρεκο, κρέμα σιμιγδαλιού αρωματισμένη με πορτοκάλι
& παγωτό μαστίχα

Grilled Black Angus rib-eye steak with roasted asparagus
& crusty potatoes
Black Angus rib-eye steak σχάρας με σπαράγγια & τραγανές πατάτες
Grilled veal chop with herb crusted potatoes, mushrooms fricassee
& Vinsanto - rosemary sauce
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος σχάρας με πατάτες, μανιτάρια φρικασέ
σε σάλτσα από δεντρολίβανο & Vinsanto
Salmon fillet with bio vegetable pligouri, lemon & herb sauce
Φιλέτο σολομού με βιολογικό πλιγούρι λαχανικών & σάλτσα μυρωδικών
με λεμόνι
Baked sea bass fillet with potatoes, cherry tomatoes, capers, thyme
& virgin olive oil
Φιλέτο από λαβράκι φούρνου με πατάτες, ντοματίνια, κάπαρη, θυμάρι
& παρθένο ελαιόλαδο

42.00 €

35.00 €

36.00 €

Grouper fillet with mussels & cherry tomatoes
Φιλέτο σφυρίδας, με μύδια & ντοματίνια

39.00 €

Marinated jumbo shrimps roasted with chili, ginger & grilled lime
Μαριναρισμένες γαρίδες jumbo ψητές με chili, ginger & lime σχάρας

40.00 €

Grilled lobster with Aioli sauce (per kilo)
Αστακός σχάρας με sauce Aioli (το κιλό)

175.00 €

Fresh grilled fish of the day (per kilo)
Φρέσκο ψητό ψάρι ημέρας (το κιλό)

130.00 €

Tiramisu, layered mascarpone cream with biscuit lady fingers soaked
in espresso with kahlua
Tiramisu, στρώσεις από κρέμα mascarpone με μπισκότο savayar
αρωματισμένο με εσπρέσο & kahlua
Affogato, crunchy almond caramel with praline cream, chocolate
sauce ice cream vanilla & fresh espresso
Affogato, τραγανή καραμέλα αμυγδάλου με πραλίνα, sauce σοκολάτας,
παγωτό βανίλια & φρέσκο espresso
Chocolate lollipops with rice krispies & caramel sauce
Γλειφιτζούρια σοκολάτας με rice krispies & sauce καραμέλας
Ice cream & sorbet (per scoop)
Ποικιλία παγωτού & sorbet (η μπάλα)
Fresh fruit platter
Φρέσκα φρούτα εποχής

18.00 €

18.00 €

20.00 €

18.00 €

18.00 €

7.00 €

18.00 €

Children’s Menu
Tomato & cucumber salad
Σαλάτα με ντομάτα & αγγούρι

9.00 €

Penne with tomato sauce
Πέννες με σάλτσα ντομάτας

13.00 €

Spaghetti Carbonara
Spaghetti Carbonara

14.00 €

Penne Bolognese
Πέννες με κιμά

15.00 €

Chicken nuggets with homemade French fries
Κοτομπουκιές με σπιτικές πατάτες τηγανητές

15.00 €

Fresh fish sticks with homemade French fries
Κροκέτες ψαριού με σπιτικές πατάτες τηγανητές

15.00 €

Black Angus burger with French fries
Black Angus burger με φρέσκιες πατάτες τηγανητές

28.00 €

Pizza Margarita
Pizza Μαργαρίτα

20.00 €

Ice-cream & sorbets (per scoop)
Ποικιλία παγωτού & sorbet (η μπάλα)

7.00 €

Chocolate lollipops with rice krispies & caramel sauce
Γλειφιτζούρια σοκολάτας με rice krispies & sauce καραμέλας

18.00 €

Fresh fruit platter
Φρέσκα φρούτα εποχής

18.00 €

*Please inform our service staff of any food allergies.
Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλώ απευθυνθείτε στον σερβιτόρο μας.
Taxes are included.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
All prices are in Euro
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ

