
O Ρ E K T I K A  /  A P P E T I Z E R S

Ceviche σολομού με dressing από wasabi και yuzu 13,00€
Salmon ceviche with wasabi and yuzu dressing 

Carpaccio μοσχαρίσιο με chili, lime, pickles 15,00€
αγγούρι και flakes από Σαν Μιχάλη
Beef Carpaccio with chili, lime, cucumber pickles 
and “San Michali” cheese flakes

Tartare τόνου  με avocado, chili, lime και σουσάμι 15,00€
Tuna tartare with avocado, chili, lime and sesame

Μελιτζάνα ψητή με mousse λευκού τυριού και crispy κινόα  12,00€
Grilled eggplant with white cheese mousse & crispy quinoa

Μαστέλο ψητό με sweet chili jam  13,00€
και καβουρδισμένο φιστίκι Αιγίνης
Grilled Mastelo cheese with sweet chili jam 
and roasted pistachios from Aegina

Καλαμάρι* με ταραμά, miso και αχινό  17,00€
Squid* with fish roe dip, miso and urchin

Καβούρι μαρινέ με μήλο, σέλερι, lime, chili   17,00€
Marinated crab with apple, celery, lime and chili 

Σαρδέλες ψητές με μυρωδικά    12,00€
Grilled sardines with herbs

Γαρίδες* ψητές με vinaigrette μαϊντανού 15,00€ 
Grilled shrimps* with parsley vinaigrette

Καλαμάρι* τηγανητό με sweet chili jam  14,00€
Fried squid* with sweet chili jam

Χταπόδι* με πουρέ ρεβίθι, ταχίνι, τομάτα και shallots 16,00€
Octopus* with chickpea purée, tomato and shallots 

Mini burgers με μαγιονέζα wasabi (ανά τεμ.)  8,00€
Mini burgers with wasabi mayo (per item)

Krabo burger με καβούρι soft-shell*,  17,00€
chutney τομάτας και coleslaw 
Krabo burger with soft-shell crab*, 
tomato chutney and coleslaw

Σ Α Λ ΑΤ Ε Σ  /  S A L A D S

Τοματίνια με βιολογικό ελαιόλαδο, κρεμμύδι, 12,00€
ελιές, ρίγανη και φέτα  
Cherry tomatoes with organic olive oil, onions, 
olives, oregano and feta cheese 

Σαλάτα με φάκες, τοματίνια, κρεμμύδι, 10,00€
φέτα και μυρωδικά 
Lentils salad with cherry tomatoes, onion, 
feta cheese and herbs

Baby σπανάκι, ρόκα, παντζαρόφυλλα με ψητό 12,00€
Μαστέλο, κάσιους και ψητές tortillas 
Baby spinach, rocket and beetroot leaves salad with 
grilled Mastelo cheese, cashews and grilled tortillas 

Σαλάτα με γαρίδες*, avocado και τοματίνια    15,00€
Salad with shrimps*, cherry tomatoes and avocado  

Σαλάτα κοτόπουλο teriyaki με βαλεριάνα, καρότο,  16,00€
καλαμπόκι και σουσάμι
Chicken teriyaki salad with valerian, carrot, 
corm and sesame

D I P

Ταραμοσαλάτα / Fish roe dip 6,00€

Φάβα με chorizo    6,00€
Greek fava beans puree with chorizo

Κοπανιστή Μυκόνου / “Kopanisti” cheese from Mykonos 6,00€

Avocado mousse 6,00€

Ζ Υ Μ Α Ρ Ι Κ Α  /  PA S T A

Ταλιατέλες με φρέσκια τομάτα, shallots και σχοινόπρασσο 13,00€
Tagliatelle with fresh tomato, shallots and chives  

Κριθαρότο με μπαρμπούνι και λάδι βασιλικού 25,00€
Orzo with red m ullet and basil oil

Linguine με αχινό   21,00€
Linguine with urchin

Linguine με καραβίδες    23,00€
Linguine with crawfish

Linguine με αστακό (kg)  95,00€
Linguine with lobster

B B Q

Μπούτι κοτόπουλο μαριναρισμένο με lime         18,00€
& σόγια sauce 
Marinated chicken thighs with lime & soya sauce

Σολομός με σπαράγγια, Hollandaise jalapenos 22,00€
και φιστίκι Αιγίνης 
Salmon with asparagus, Holandez jalapenos
and pistachios from Aegina   

Spare ribs* γκλασαρισμένα με γλυκιά BBQ sauce   21,00€
Glazed spare ribs* with sweet BBQ sauce

Black Angus Short Ribs 600gr με ψητό καλαμπόκι   39,00€
Black Angus Short Ribs 600gr with grilled corn

Αρνάκι μπούτι γάλακτος  55,00€
με baby πατάτες φούρνου (για 2 άτομα)
Baby lamb leg with baby potatoes 
in the oven (for 2 persons)

Rib Eye Black Angus   42,00€

Tomahawk Black Angus Steak (kg) 98,00€

Φρέσκα ψάρια ημέρας / Catch of the day (kg) 89,00€

Αστακός / Lobster (kg)  95,00€

ΓΛΥ Κ Α  /  D E S S E R T S

Τσουρεκι με παγωτο βανίλια και φράουλες μαρινέ 9,00€
Tsoureki with vanilla ice cream and marinated strawberries 

Mousse  ρυζόγαλο με παγωτό κανέλα   8,00€
Rice pudding mousse with cinnamon ice cream

Κρέμα σοκολάτας caramelia και passion fruit 10,00€
Caramelia chocolate cream and passion fruit

* Κατεψυγμένο προϊόν / Frozen product  |  Ψωμί / Bread: 3€

Ενδέχεται να εμπεριέχονται οι ακόλουθες ουσίες και προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες: Σησάμι, Σιτάρι, Σίκαλη, Βρώμη (Δημητριακά με Γλουτένη), Σόγια, Σέλινο, Σινάπι (μουστάρδα), Αυγά, Κριθάρι, Βρώμη, Λούπινο, 
Οστρακοειδή, Μαλάκια, Ιχθυρά, Γάλα & Γαλακτοκομικά, Ξηροί καρποί με κέλυφος, Διοξείδιο του θείου και Θειώδης ενώσεις / The following substances and products which cause allergies and intolerances may be included: sesame, 

wheat, rye, oats (soybean meal), soybeans, celery, mustard, eggs, barley, oats, loup, shellfish, Milk & Dairy Products, Nuts with Shell, Sulfur Dioxide and Sulphides

Executive Chef: Παναγιώτης Γιακαλής | Chef: Πέτρος Φωτείνης | Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Δημοτικός φόρος & Φ.Π.Α. | Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αγιοστρατίτης Θοδωρής | Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 

ΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) / Executive Chef: Panagiotis Giakalis | Chef: Petros Fotinis | The prices include Municipal Tax & VAT | Person in charge in case of market inspection: Agiostratitis Theo | 
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)




