Appetizers/Ορεκτικά:
Fish soup ‘’kakavia’’ with bergamot and bruschetta with fish roe
Κακαβιά αρωματισμένη με περγαμόντο και μπρουσκέτα με αυγοτάραχο
15€
‘’Stuffed Politika’’ flavored rice croquettes in tempura with feta cheese cream
and spearmint oil
«Γεμιστά Πολίτικα» σε τεμπούρα με κρέμα φέτας και λάδι δυόσμου
11€
Greek style ceviche with fried capers, tarama, sea fennel and tomato leche de tigre
Greek style ceviche με τηγανιτή κάπαρη, ταραμά, κρίταμα και leche de tigre ντομάτας
17€
Tart with fava from Santorini, poached egg, Greek truffle and chutney ‘’spetsofai’’
Τάρτα με φάβα Σαντορίνης αυγό ποσέ, ελληνική τρούφα και chutney σπετζοφάι
12€
Grilled octopus with green olive cream, orange vinaigrette and fennel
Χταπόδι στη σχάρα με κρέμα πράσινης ελιάς, vinaigrette πορτοκάλι και μαραθόριζα
21€
Mini beef burgers with homemade pita bread from trahanas flour, smoked yogurt
and fried potatoes
Mini Burgers από μοσχαράκι γάλακτος με πιτάκια από τραχανά, καπνιστό γιαούρτι
και τηγανιτές πατατούλες
14€
Tuna tartar wrapped in sea lettuce and fennel cream
Ντολμάς από μαρούλι της θάλασσας γεμιστός με ταρτάρ τόνου και κρέμα μαραθόριζας
17€

Salads/Σαλάτες:
Dakos with sautéed calamari, Santorinian cherry tomatoes and basil dressing
Ντάκος με καλαμάρι σωτέ, ντοματάκια Σαντορίνης* και ντρέσινκ βασιλικού
15€
Super food salad with marinated salmon, cranberries, almond and citrus fruits
Super food salad με μαρινάτο σολομό, cranberries, αμύγδαλο, εσπεριδοειδή
14€
Salad with 3 kinds of tomato, burattina and mastic oil
Ντοματοσαλάτα με 3 είδη ντομάτας , burattina και λάδι μαστίχας
16€
Mixed salad with kale, peaches, fresh spearmint, walnuts and goat cheese
Ανάμεικτη σαλάτα με λαχανίδες, ροδάκινα, φρέσκο δυόσμο, καρύδια
και κατσικίσιο τυρί
13€

Pasta-Risotto/Πάστα-Ριζότο:
Pappardelle with octopus bolognese
Παπαρδέλες με μπολοναίζ χταπόδι
22€
Ravioli ‘’Pasticcio’’ with bechamel and mediterranian herbs oil
Ραβιόλι «Παστίτσιο» με αφράτη μπεσαμέλ και λάδι αρωματικών
16€
Risotto ratatouille with tomato marmalade
Ριζότο μπριάμ με μαρμελάδα ντομάτας
15€
Orzo pasta with sea food and marjoram pesto
Γιουβέτσι με θαλασσινά και πέστο μαντζουράνας
27€

Main courses/Κυρίως Πιάτα:
Fresh tuna steak with warm eggplant salad and tahini sauce
Steak φρέσκου τόνου με ζεστή μελιτζανοσαλάτα και σάλτσα με ταχίνι
23€
Sea bream with parsley root puree and sautéed spinach
Τσιπούρα με πουρέ από μαιντανόριζα και σωτέ σπανάκι
22€
Lamb Picanha with mini potatoes stuffed with mushrooms ragout
Αρνίσια Πικάνια με baby πατάτες γεμισμένες με ραγού μανιταριών
28€
Beef fillet with sweet potatoes puree and ginger sauce
Φιλέτο μόσχο με πουρέ γλυκοπατάτας και σάλτσα πιπερόριζα
31€
Chicken sous vide with mediterranean herbs, potato puree and mini vegetables salad
Κοτόπουλο μαγειρεμένο σε κενό αέρος με αρωματικά, πουρέ πατάτας
και σαλάτα από μινι λαχανικά
20€

Desserts/Γλυκά:
Sweet semolina cake ‘’Ravani’’ flavored with ginger, white chocolate cream
and red fruits ice cream
Ραβανί αρωματισμένο με πιπερόριζα, κρέμα λευκής σοκολάτας
και παγωτό κόκκινα φρούτα
11€
Panacota of Dulcey chocolate with exotic fruits and almond crumble
Πανακότα από Dulcey σοκολάτα με εξωτικά φρούτα και κραμπλ αμυγδάλου
12€
Chocolate bar with wild cherry sauce and sour cherry ice cream
Μπάρα σοκολάτας με σάλτσα αγριοκέρασο και παγωτό βύσσινο
12€
Rise pudding with crispy fyllo pastry and cinnamon ice cream
Ρυζόγαλο με τραγανό φύλλα και παγωτό κανέλα
9€
Mini watermelon with seasonal fruits, granola and Greek herbs syrup
Μίνι καρπούζι με φρούτα εποχής, γκρανόλα και σιρόπι ελληνικών αρωματικών
9€

Prices are inclusive of VAT 24%.
Food on this menu may contain traces of nuts and gluten.
Please ask our associates for further clarifications.
We welcome enquiries from customers that wish to know whether any dishes contain particular ingredients.
Please inform us of any allergy or special dietary requirements that we should be aware of, when preparing your menu request.
Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.A. 24%.
Το φαγητό σε αυτό το μενού είναι πιθανό να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και γλουτένη.
Παρακαλούμε ρωτήστε τους συνεργάτες μας για περισσότερες πληροφορίες.
Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με τα συστατικά που περιέχονται στα πιάτα μας.
Παρακαλώ ενημερώστε μας για οποιεσδήποτε αλλεργίες ή διατροφικές απαιτήσεις που πρέπει να ξέρουμε
κατά την προετοιμασία του γεύματός σας.

