
Appetizers & Salads / Ορεκτικά & Σαλάτες

Βασιλικό καβούρι με φάβα Σχοινούσας,

Τηνιακή λούζα, πίκλες ρέβας

και αρώματα εσπεριδοειδών

King crab with citrus dressing,

fava from Schinousa, Louza from Tinos

and picled turnips

Χτένια σωτέ με φακές, κρέμα ταραμά

με αρωματικά και τσιπς ρυζιού με αυγοτάραχο 

Sautéed scallops with lentils, egg fish roe

with herbs, rice chips with bottarga powder

Tόνος* ταρτάρ με τραγανή κινόα

και τσίπουρο bloody mary dressing

Fresh tuna tartar with crispy quinoa and

bloody mary dressing with Greek “tsipouro”

 

Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια, μαλακιά

φέτα Τριπόλεως και χαρουπένιο παξιμάδι 

Greek salad with cherry tomatoes, soft feta

cheese from Tripoli and carob rusks

Σαλάτα με πολύχρωμα παντζάρια, βουβαλίσια 

μοτσαρέλα Κερκίνης, καψαλισμένο φουντούκι

και dressing από φρούτα του δάσους

Salad with colorful beetroots, buffalo mozzarella from 

Kerkini, toasted hazelnut and forest berries dressing

Σούπα / Soup 

Σούπα ημέρας

Soup of the day

Ζυμαρικά / Pasta & Risotto 

Κριθαράκι αστακού με καπνιστό λουκάνικο Δράμας, 

φρέσκια τρούφα και καραμελωμένο κουνουπίδι

Lobster orzo pasta, smoked sausage from Drama,

fresh truffle and caramelized cauliflower

Ριζότο με  άγρια μανιτάρια εποχής

και μανούρα Σίφνου

Risotto with seasonal wild mushrooms

and local cheese Manoura Sifnou

Παπαρδέλες με σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι, 

μελιτζάνα και τυρί μετσοβόνε

Fresh papardelle with slow cooked beef, 

eggplant and metsovone local smoked cheese

 24,00€

 19,00€

15,00€

18,00€

13,00€

30,00€

20,00€

22,00€

38,00€

38,00€

40,00€

MENU

Ψάρι / Fish

Ελληνική φρέσκια σφυρίδα με λαχανικά

σε ζωμό φρικασέ και αρώματα μάραθου

Fresh Greek grouper with vegetables

and fricasse jus

Φρέσκια γλώσσα Ευβοίας

με beurre blanc από εσπεριδοειδή εποχής,

αλμύρα και χαβιάρι Άρτας

Fresh Euboean sole, citrus beurre blanc,

almyra and caviar from Arta

Κρέας / Meat

Φιλέτο black angus i.b.p, κροκέτα μουσακά, πουρέ 

παστινάκι, ψητά καρότα και ketchup λιαστής ντομάτας

Beef fillet i.b.p, moussaka croquette, parsnip puree,

baby carrots and sun-dried tomato ketchup

Ιβηρικό χοιρινό με πατάτες γιαχνί, κρέμα

σελινόριζας με φουντούκι και πουρέ καρότου 

Slow cooked iberico pork, stewed mash potato,

celeriac cream with hazelnut and carrot puree

Βιολογικό στήθος κοτόπουλο με πουρέ κολοκύθας,

ψητό καλαμπόκι, νιόκι πατάτας και Γραβιέρα Κρήτης

Bio chicken fillet, pumpkin puree, grilled corn,

gniocchi and gruyere cheese from Crete

Αρνί Nάξου σιγομαγειρεμένο, πουρέ αρακά,

πατάτα κονφί και πιπεριά Φλωρίνης 

Slow cooked lamb from Naxos with pea puree,

potato confit and Florina pepper

 

42,00€

 30,00€

 24,00€

32,00€



Επιδόρπια / Desserts

Έκρηξη σοκολάτας

Μούς σοκολάτας, σορμπέ σοκολάτας και αρωματικό crumble κακάο

Chocolate Explosion

Valrhona chocolate mousse with sorbet & cocoa crumble with herbs 

Κρέμα μπρουλέ

Με καραμελωμένα αχλάδια, παγωτό φουντούκι και crumble με πιπερόριζα

Vanilla Crème Brule

Caramelized pears, hazelnut ice cream & crumble with ginger

Μους λευκής σοκολάτας αρωματισμένη με κανέλα

Σορμπέ πράσινου μήλου, μούρα και μπισκότο κανέλας

White chocolate mousse with cinnamon

Blackberries, apple sorbet and cinnamon crumble

Sugar free Cheesecake

Γλυκό ημέρας 

Dessert of the day 

Κομμένα φρούτα εποχής  

Seasonal fresh fruits 

Παγωτό ή σορμπέ

Ice cream or sorbet

12,00€

12,00€

12,00€

12,00€

12,00€

10,00€

9,00€

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


