
Ποικιλία από τυριά και αλλαντικά 
Selection of Greek cheese and cold cuts

Χούμους με καψαλισμένο κουκουνάρι 
Humus with roasted pine nuts 

Ταραμοσαλάτα με τρικαλινό αυγοτάραχο 
Egg fish roe dip with botargo from Trikala 

Ντολμαδάκια με αρωματικό γιαούρτι 
Stuffed vine leaves with yoghurt with herbs

Γαρίδες μαρινάτες με τραγανή κινόα, κόλιανδρο και lime 
Marinated prawns with crispy quinoa, coriander and lime

Blinis με καπνιστό χέλι ελληνικό χαβιάρι και sour cream
Smoked eel blinis, Greek caviar and sour cream 

Ανάμεικτη σαλάτα με καπνιστό σολομό, φιλέτο πορτοκάλι,
ρέβα και dressing εσπεριδοειδών 

Mixed green salad with smoked salmon, orange, turnip 
and citrus dressing 

Πολύχρωμα παντζάρια με ξινόμηλο,
καραμελωμένα καρύδια και φρούτα του δάσους 

Bunched rainbow beetroots with green apple,
caramelized walnuts and forest fruits 

Τάρτα με άγρια μανιτάρια, τυράκι Τήνου και φρέσκια τρούφα 
Wild mushroom tart with Tinian tiraki cheese and fresh truffle 

Παραδοσιακά Κρητικά καλτσούνια με μέλι 
Traditional Cretan cheese pies with honey 

Μαριναρισμένα τοματίνια σε χαρουπένιο ντακάκι,
ψητό μαστέλο και dressing από σταφυλόμελο 
Carob dakos with marinated cherry tomatoes,

grilled mastello cheese and grape honey dressing

Πατατοσαλάτα με σινάπι, σύγκλινο Μάνης και αρωματικά βότανα 
Potato salad with mustard, smoked pork syglino from Mani and herbs 

Σούπα από αγκινάρες Ιεροσολύμων 
Jerousalem artichoke soup

 13:00-18:00

90€ κατ’ άτομο / 45€ για παιδιά (5-11 ετών) 

90€ per person / 45€ for kids (5-11 y.o.)



Ribeye black angus με σάλτσα κρασιού αρωματισμένη με θυμάρι 
Rib eye black angus with wine sauce infused with thyme 

Μάγουλα μόσχου ραγού με σπαστές πατάτες
Ragu beef cheeks with mushed potatoes  

Χοιρινό κότσι με μοσχολέμονο και μάραθο 
Pork shank with lime and fennel 

Αρνάκι με κυδώνια και πετιμέζι 
Lamb with quince and grape molasse 

Σφυρίδα ψητή με σάλτσα κακαβιά και σαφράν
Grilled grouper with bouillabaisse saffron sauce 

Ψωμάκια ατμού με πάπια, λάχανο, τραγανό κρεμμύδι και Ιαπωνική BBQ
Bao buns with duck, cabbage, crispy onion and Japanese BBQ sauce 

Σκιουφιχτά με κόκορα κρασάτο και ξερή μυζήθρα 
Casarecce pasta with rooster in red wine sauce and dry mizithra cheese 

Αρωματικό ρύζι 
Rice with herbs 

Πατάτες φούρνου με θυμάρι 
Baked potatoes with thyme 

Μπράουνι με μους σοκολάτας γάλακτος
Brownies with milk chocolate mousse 

Mont Blanc με μαρέγκα, σαντιγύ, κρέμα κάστανο
και φρούτα του δάσους

Mont Blanc with meringue, wipe cream, chestnut cream and forest fruits 

Μακαρόν με αλμυρή καραμέλα και φουντούκια 
Salty caramel macarons with hazelnuts 

Σοκολατένιο εκλαίρ
Chocolate éclair 

Απαλό κεκάκι αμύγδαλου με μους λευκής σοκολάτας και εσπεριδοειδή
Soft almond cake, with white chocolate mousse and citrus 

Εξωτική χιονόμπαλα με καρύδα, μάνγκο και φρούτα του πάθους
Exotic coconut snowballs with mango and passion fruits 


