
Salads / Σαλάτες

Σαλάτα με ρεβίθια, πιπεριά Φλωρίνης,

κουρκουμά, αρωματικά βότανα, χόρτα

εποχής τσιγαριστά και σάλτσα μοσχολέμονο

Salad with chickpea, pepper from Florina,

turmeric, herbs, seasonal greens, lime sauce

Χωριάτικη Eλληνική σαλάτα με φέτα

Κεφαλληνίας και κρίθινα παξιμάδια

Greek salad with feta cheese

from Kefalonia, barley bites 

Πράσινα μικρόφυλλα σαλατικά

με ψητά λαχανικά julienne, τοματίνια,

κασιους καβουρδισμένα, κατσικίσιο

τυρί Chevre και σάλτσα από ξίδι Xeres

Baby green leaves, grilled vegetables,

tomato cheery, cashew nut, goat cheese,

vinegar Xeres sauce

Σαλάτα με baby gem, τραγανό iceberg, 

αβοκάντο,παντζάρι πίκλα, πράσινο μήλο

με καπνιστό σολωμο και σάλτσα citrus

Salad with baby gem, iceberg, avocado,

beetroot pickled, green apple,

smoked salmon, citrus sauce 

Appetizers / Ορεκτικά

Λουκουμάδες από πικάντικη φέτα και μυρωδικά, 

συνοδευόμενοι με sorbet κόκκινης πιπεριάς

Fried dough with feta cheese, herbs,

red pepper sorbet

Παραδοσιακά κεφτεδάκια

με σάλτσα φρέσκιας τομάτας και ξινομηζύθρα

Traditional meatballs with fresh tomato sauce

and Xynomyzithra cheese 

Φρέσκο ψητό χταπόδι

με φάβα Σχοινούσας και κοκκάρια γλασσέ

Fresh grilled octopus, split pea

from Sxoinousa island, glazed onions           

Χτένια* σωτέ με πουρέ αρακά,

μπρεζάολα και σάλτσα λεμονιού

Scallops* saute with green pea puree,

bresaola, lemon sauce

Πάστα & Ριζότο / Pasta & Risotto 

Garganelli romagnoli

με πολύχρωμα λαχανικά, σάλτσα ψητής τομάτας, 

φέτα και ελαιόλαδο βασιλικού

Garganelli romagnoli with multicolored vegetables, 

roasted tomato sauce, feta cheese, basil olive oil

Fettuccine “καρμπονάρα» με καπνιστή πανσέτα,

αυγό και παλαιωμένη Παρμεζάνα

Fettuccine carbonara with smoked bacon,

egg and aged parmesan 

Ριζότο με σπαράγγια, τσιπς Προσούτο

και κεφαλογραβιέρα Ζακύνθου

Risotto with asparagus, prosciutto,

gruyere from Zakynthos        
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Ριζότο με μανιτάρια Porcini , Shimeji,

με λάδι τρούφας και γραβιέρα Νάξου

Risotto with Porcini and Shimeji

mushrooms, gruyere from Naxos 

Κριθαρωτο με γαρίδες*, φρέσκια τομάτα,

μάραθο και αρωματικά βότανα

Orzo with shrimps*, fresh tomato,

fennel and herbs          

Ψάρι / Fish

Φρέσκο λαβράκι σωτέ με χόρτα βουτύρου,

ψητό κουνουπίδι και πολύχρωμα baby carrots

Fresh seabass sauté with butter greens, roasted 

cauliflower, multicolored baby carrots

Φρέσκος σολωμός ψητός

με αρωματική σαλάτα από πλιγούρι,

τοματίνια confit, μυρωδικά και μοσχολέμονο

Fresh roasted salmon with bulgur salad, tomato 

cherry confit, herbs, lime

Φρέσκια σφυρίδα σχάρας με άγρια χόρτα 

τσιγαριαστά ,παντζάρι καραμελωμένο

και κρέμα κόκκινης πιπεριάς 

Fresh grilled grouper with wild greens,

caramelized beetroot, red pepper cream                                                   

Κρέας / Meat

Χοιρινό φιλέτο στο grill με ριζότο από πράσο, 

φρέσκια τομάτα, φέτα και μυρωδικά, με σάλτσα 

από δαμάσκηνα και κρασί  Vinsanto  

Pork fillet grilled with risotto & leek, tomato,

Feta cheese, prune and wine Vinsanto sauce

Rulland  από κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, 

γεμιστό με ανθότυρο, λιαστή τομάτα, με πουρέ 

καλαμπόκι, μους από Tσαλαφουτι Αμφιλοχίας

και θυμαρίσια σάλτσα

Chicken free range Rulland, stuffed

with anthotyros cheese, dried tomato, with corn 

puree, Tsalafoyti mousse & thyme sauce      

Ταλιάτα μοσχαρίσια  με σαλάτα άγριας ρόκας, 

πολύχρωμα τοματίνια, τυρί Σαν Μιχάλη Σύρου

και καβουρδισμένο κουκουνάρι 

Beef tagliata with wild rocket salad,

multicolored tomato cherry, San Michalis

cheese of Syros island, roasted pine cone 

                                                       

Φιλέτο μοσχαρίσιο

με κρέμα ψητής πατάτας, σπαράγγια στο grill, 

μπρόκολο και σάλτσα κόκκινου κρασιού

Beef filet with roasted potato cream,

grilled asparagus, broccoli & red wine sauce

Rib eye Black Angus Premium

με πουρέ σελινόριζας, υφές καρότου

και σάλτσα πράσινου πιπεριού

Rib eye Black Angus with celeriac puree,

carrots, green pepper sauce

Πλατό με Ελληνικά τυριά Π.Ο.Π.,

συνοδευόμενα με πικάντικη μαρμελάδα τομάτας

Plate with Greek cheeses from P.D.O. regions

accompanied by spicy tomato jam



Επιδόρπια / Desserts

Εκμεκ 

Μους μαστίχας πάνω σε σιροπιαστό τσουρέκι και τραγανό καραμελωμένο φύλλο αμυγδάλου

Ekmek 

Mastic mousse with traditional Greek tsoureki bread and almond nougatine, 

-Moscato D'Asti Tenuta del Fant / Moscato D'Asti D.O.C.G. / Italy   7.50€

Βερίκοκο & Βανίλια

Μους βανίλιας Μαδαγασκάρης, κραμπλ φουντούκι, σάλτσα και sorbet βερίκοκο & βανίλια

Apricot & Vanilla

Vanilla Madagascar mousse, hazelnut crumble, apricot sauce and sorbet

-Samos Anthemis / Muscat Blanc a Petit Grains / P.D.O. Samos / Greece   5.00€ 

Σοκολάτα πραλίνα

Μους σοκολάτας Valhrona, τραγανή βάση πραλίνας φουντουκιού και παγωτό αλμυρής καραμέλας

Chocolate pralines

Valhrona’s chocolate mousse, crispy praline base, salted caramel sauce and ice cream

-Vinsanto Santo Wines / Assyrtiko - Aidani / P.D.O. Santorini / Greece  7,00€                

8,00€

8,00€

8,00€

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν 

Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο Ελληνικό ελαιόλαδο σε όλα τα πιάτα

We use extra virgin Greek olive oil in all our dishes 

λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο) 

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not 

been received (receipt-invoice)

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους 

Prices are inclusive of all taxes

Το ξενοδοχείο υποχρεούται σε έκδοση λιανικών αποδείξεων 

The hotel must issue receipts for all purchases

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, 

σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση 

οποιασδήποτε διαμαρτυρίας

Questionnaires are available at the door

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποια από τα 

προϊόντα μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή άλλα κοινά 

αλλεργιογόνα. Αν έχετε κάποια ευαισθησία παρακαλώ

απευθυνθείτε στο προσωπικό μας, το οποίο θα χαρεί

να σας βοηθήσει.

Please note that some of these products may contain nuts or other 

common allergens. If you have any food issues please ask our staff 
who will only be too pleased to help.

*προϊόν βαθιάς κατάψυξης

*frozen

MENU


