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ΣΟΥΠΕΣ / SOUPS

Κρεμμυδόσουπα με προζημένιο ψωμί

και λιωμένο κασέρι 

Onion soup with sourdough bread

and melted kaseri cheese

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS 

Σαλάτα με ντοματίνια, σαντιγύ φέτας, μαρμελάδα 

τομάτας, ελιές, κάπαρη και κουλούρι Θεσσαλονίκης 

Cherry tomatoes salad, whipped feta cheese, tomato 

marmalade, olives, capper and koulouri from Thessaloniki

Πράσινη σαλάτα σε αρώματα ανατολής

με πικάντικο αβοκάντο, ψητό κοτόπουλο και ρόδι 

Green salad in oriental aromas with spicy avocado,

grilled chicken and pomegranate 

Χειμερινή Panzanella με ψητό χταπόδι*

και πράσινα λαχανάκια

Winter Panzanella with grilled octopus*

and cabbage sprouts 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS

Καρπάτσιο μόσχου με μοτσαρέλα,

παστινάκι και πίκλες από αγκιναράκια

Veal carpaccio with mozzarella, parsnip

and artichoke pickles

Ραγού φρέσκων μανιταριών

με κροκέτες από παστουρμά και κασέρι 

Fresh mushroom ragout with kaseri cheese

and pastirma croquettes 

Φρέσκος τόνος μαριναρισμένος

με καστανόμελο, λάιμ και βιολογικό αυγό κονφί  

Fresh tuna marinated with chestnut honey,

lime and organic bio confit egg

ΡΙΖΟΤΟ & ΖΥΜΑΡΙΚΑ / RISOTTO & PASTA

Ριζότο με κάστανα και καραμελωμένο κυδώνι

Risotto with chestnuts and caramelized quince

Ζυμαρικά gramigna με κότσι χοιρινό

και λουκάνικο Τζουμαγιάς

Gramigna pasta with pork shank and 

“Tzoumagia” sausage

Ανοιχτό ραβιόλι με γαρίδες*,

βασιλομανίταρα και βούτυρο από φύκια

Open ravioli with shrimps*,

cep mushrooms and seaweed butter

ΚΥΡΙΩΣ / MAIN COURSE

Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής

σε γαλάκτωμα πατάτας με πράσο

Free range chicken

in creamy potatoes with leaks 

Σοφιγάδο, μοσχαράκι σε μούστο

με πουρέ καρότου και τραγανό μπριός 

Sofigadο, slow cooked beef in grape must

with carrot puree and crispy brioche

Στήθος πάπιας Rougie* με κλημεντίνες, 

χουρμάδες και γλυκόξινα μανιτάρια shiitake 

Duck breast Rougie* with clementines,

dates and sweet and sour shiitake mushrooms

Ζεστή πουτίγκα από ουρά μόσχου,

γλυκάδια και πατάτες βουτύρου 

Oxtail pudding, beef sweetbreads

and buttered potatoes

Μαύρος μπακαλιάρος* 

με φάβα Φενεού και ροβίτσα

Black cod* with split peas of Feneos

and mung bean 

Χριστόψαρο με σπανάκι,

σελινόριζα με λευκή σοκολάτα και

τρούφα σε πλούσια σάλτσα από μηλίτη

John dory with spinach, celeriac with white 

chocolate and truffle in rich sider sauce 

• Κοπές Κρεάτων:

Ρωτήστε μας για τις κοπές της ημέρας

- Γαρνιτούρα:

Ριζότο παρμεζάνας με τρούφα

ή Πατάτες τηγανιτές

- Συνοδευτική σάλτσα:

Πιπεράτη σάλτσα ή Sauce bearnaise

• Prime Cuts:

Ask our waiters for the choices of the day

- Side dish:

Parmesan & truffle risotto or French fries

- Side sauce:

Pepper sauce or Sauce bearnaise 

• Ψάρι ημέρας:

Ρωτήστε μας για τα φρέσκα ψάρια ημέρας

- Γαρνιτούρα:

Μικρά λαχανικά ατμού

• Fish of the day:

Ask our waiters for the fresh fish of the day

- Side dish:

Steamed baby vegetables

Τιμή
ανά γραμμάριο

Τιμή
ανά γραμμάριο

Price
per gram

Price
per gram



MENU

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS

Ένα γλυκό από την Πόλη με μαστίχα, μαχλέπι και κανέλα

Our “Politiko” with mastic, mahalepi and cinnamon 

Tiramisu με εσπρέσο, μασκαρπόνε και λικέρ καφέ

Tiramisu with espresso, mascarpone and coffee liqueur 

Baba au rum με εξωτικά φρούτα και λευκή σοκολάτα

Baba au rum with exotic fruits and white chocolate

Σοκολάτα Ecuador με καραμέλα και αμύγδαλο

Dark chocolate of Ecuador with caramel and almond 

9,00€

9,00€

9,00€

11,00€

Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε όλα τα πιάτα εκτός από τις 

τηγανητές πατάτες στις οποίες χρησιμοποιείται πρώτης ποιότητας ηλιέλαιο.

We use extra virgin olive oil in all our dishes apart from the French Fries 

where we use top quality sunflower oil.

Αγορανομικός υπεύθυνος: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου.

Market responsible: Mr. Ioannis Papageorgiou

Οι  τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους 

και επιβαρύνσεις συμπεριλαμβανομένων του Δημοτικού φόρου και Φ.Π.A.

Prices are inclusive of all legal taxes, including of municipality tax and V.A.T.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα 

στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The establishment is legally required to be equipped with complaint forms, 

placed in a specified location next to the exit.

Το ξενοδοχείο υποχρεούται σε έκδοση λιανικών αποδείξεων.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει

το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-Τιμολόγιο) 

The establishment is legally required to issue payment receipts.

The consumer is not obliged to pay if the notice of payment

has not been received (receipt invoice).

Για οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας

παρακαλούμε ενημερώστε τον υπεύθυνο

For any kind of allergy please inform the Restaurant Manager

*προϊόν βαθιάς κατάψυξης

*frozen


