
Appetizers & Salads / Ορεκτικά & Σαλάτες

Γκασπάτσο τομάτας

με ξινομυζήθρα και βασιλικό

Tomato Gazpacho

with Cretan sour cheese and basil

Χταπόδι* ψητό με φάβα Σαντορίνης

και μαυρομάτικα φασόλια

Grilled octopus*, with fava pure

and black-eyed beans

Καπνιστός σολομός με πίκλες λαχανικών,

κάπαρη και αρωματικό γιαούρτι

Smoked salmon with pickled vegetables,

capers and aromatic yogurt 

Ψητό μανούρι με σπαράγγια, σκόνη λιαστής 

τομάτας και πιπεριά Φλωρίνης

Grilled manouri cheese with asparagus, sun-dried 

tomatoes and red sweet peppers from Florina

Ελληνική σαλάτα με παξιμάδι από χαρούπι,

φέτα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Greek Salad with charob crouton, feta cheese

and extra virgin olive oil 

Ανάμεικτη σαλάτα με αγγούρι μαρίνε,

καλαμπόκι και βινεγκρέτ φράουλα

Mixed green salad with marinated cucumber,

sweet corn and strawberry vinaigrette

Ρόκα με τοματίνια,

αποξηραμένα σύκα, γραβιέρα

Κεφαλονιάς και πετιμέζι 

Rocket salad

with cherry tomatoes, dried fig,

Kefalonia graviera cheese and molasses

Βραστά λαχανικά εποχής

με λαδολέμονο

Steamed fresh vegetables dressed

with olive oil and lemon sauce 
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Κυρίως Πιάτα / Main Courses

Λιγκουίνι με πέστο πιπεριάς,

κάσιους και παρμεζάνα

Linguine with red peppers, pesto,

cashew nuts and parmesan  

Ριζότο με γλυκιά κολοκύθα,

σύγκλινο Μάνης και τσίλι

Risotto with sweet pumpkin,

smoked pork from Mani and chili

Τορτελίνι με μανιτάρια, γραβιέρα,

θυμάρι και λάδι τρούφας

Tortellini with mushrooms,

graviera cheese, thyme and truffle oil

Κοτόπουλο στήθος με κριθαράκι,

αρακά, κύμινο και εστραγκόν 

Chicken fillet with orzo pasta,

green peas, cumin and estragon 

Φιλέτο black angus με πουρέ από τηγανιτές 

πατάτες, λαχανικά και σάλτσα κόκκινου κρασιού 

Black Angus fillet with oven baked mashed

potatoes, grilled vegetables and red wine dressing

Ψαρονέφρι με μανιτάρια,

πράσο και κρέμα παστινάκι

Pork tenderloin with mushrooms, leek

and parsnip cream

Αρνάκι με κρέμα ρεβιθιού, καρότα γλασέ,

ταχίνι και λάδι μυρωδικών

Lamp with chickpea cream, baby carrots,

sesame paste and aromatic oil

Λαβράκι σωτέ με χόρτα φρικασέ

και μπουγιαμπέσα 

Sea Bass sauté with seasoned green fricassee

and bouillabaisse

Φαγκρί φιλέτο με μαύρο ρύζι,

φασολάκια και σάλτσα από λεμονόχορτο

Sea Bream served with black rice,

haricots and lemongrass sauce

MENU

Επιδόρπια / Desserts

Namelaka λευκής σοκολάτας με compote από φρούτα εποχής, λάιμ και βασιλικό

White chocolate namelaka with compote from fresh fruits, lime and basil

Κρέμα γιαουρτιού με μαστίχα, κανταΐφι με ιβίσκο και φιστίκι Αιγίνης 

Yogurt cream served with traditional kadaifi with “hibiscus” and pistachios

Μους σοκολάτας γάλακτος, σοκολατένιο κράμπλ και φράουλα

Milk Chocolate Mousse, chocolate crumble and strawberry essence

Παγωτό επιλογής

Ice Cream

V.G | G.F

G.F

G.F

V.G | G.F

V.G

VeG | G.F
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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

GF= Gluten Free

VG= Vegetarian

VeG= Vegan

*frozen


