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ΟΡΕΚΣΙΚΑ / APPETIZERS 

Χειροποίθτο λευκό ψωμί/ χαρουπόψωμο/dip θμζρασ. 

Handmade white bread/carob bread/dip of the day. 

 

Λαδοτφρι Μυτιλινθσ/ μαρμελάδα φράουλα/ ροη πιπζρι/φρζςκοσ δυόςμοσ. 

“Ladotyri”, Greek traditional cheese from Lesvos island/ strawberry marmalade/ pink pepper/ 

fresh spearmint. 

 

Κροκζτα ταλαγάνι/ καπνιςτό Μετςόβου/ χωριάτικθ ςαλάτα. 

Talagani croquettes/ smoked  cheese from Metsovo/ Greek salad 

 

αλάτα παντηάρι/ καρφδια/ αχλάδι κομπότ/ κοπανιςτι Σινου/ παλαιωμζνο ξφδι. 

Beetroot salad/ nuts/ pear compote,  cheese from Tinos island/ aged vinegar dressing. 

 

Ελλθνικι ςαλάτα/ carpaccio ντομάτασ/ καπαρόφυλλα/ ξφγαλο θτείασ/ αρωματικό ελαιόλαδο. 

Greek salad/ tomato carpaccio/ caper/ “Xigalo” cheese from Sitia-Crete/ herb infused oil 

 

Καπνιςτι μελιτηάνα/ ψθτι ςάλτςα ντομάτασ/ γαλομυηικρα Κριτθσ (V). 

Smoked eggplant/ tomato sauce/ Cretan “galotyri” cheese (V). 

 

αρδζλα αντικριςτι/ φρζςκα βότανα/ λάδι μαϊντανοφ. 

Sardine/ herbs/ parsleyoil. 

 

Mini pizza/ ψθτά τοματίνια/ καραμελωμζνο κρεμμφδι/ μανιτάρι/ mozzarella/ βαςιλικόσ. 

Mini pizza/ cherry tomato sauce/ mushrooms/ mozzarella/ caramelized onions/ basil. 
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Carpaccio μόςχου/ baby ρόκα/ κάπαρθ/ γραβιζρα Κριτθσ. 

Beef carpaccio/ baby rocket/ caper/ graviera cheese from  Crete. 

 

Χειροποίθτα ντολμαδάκια/ αμπελόφυλλο/ φρζςκα μυρωδικά/ γιαοφρτι(V). 

Homemade “dolmadakia”/ grape leaves/ herbs/ yoghurt (V). 

 

Σριλογία από αλοιφζσ/ ταραμοςαλάτα/ φάβα/ Φζτα χτυπθτι. 

Trilogy of fish roe salad/ fava/ feta cheese salad. 

 

 

ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΑ / MAIN DISHES 

τριφτάρια Καςτοριάσ/ ςάλτςα από ψθτά τοματίνια/ κάπαρθ αντορίνθσ/ελιζσ/ βαςιλικόσ/ 

γαλομυηικρα Κριτθσ.(V) 

Traditional pasta of Kastoria/ baked cherry tomato sauce/caper of Santorini/olives/ basil/ Cretan 

“galomizithra” cheese.(V) 

 

Ριηότο μανιτάρι/ ποικιλία μανιταριϊν/ παρμεηάνα. 

Risotto/ variety mushrooms/ parmesan. 

 

Κοτόπουλο/ λαχανικά εποχισ/ μπαχαρικά/ ςάλτςα ςόγιασ. 

Chicken/ season’s vegetables/ spices/ soya sauce. 

 

Μπιφτεκάκια/τραγανζσ πατάτεσ/ πίτα ολικισ άλεςθσ/γιαοφρτι. 

Mini burgers/ crispy potatoes/ wholegraindumplings/ yoghurt. 
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T-boneHolstein 900gr- 1000gr/ λαχανικά εποχισ/ πατάτεσ/αρωματικό ελαιόλαδο (για 2 άτομα). 

T-bone Holstein 900gr/ season’s vegetables/ potatoes/ herb oil (for 2 persons). 

 

Βακαλάοσ tempura/ ψθτό παντηάρι/ μαγιονζηα ςκόρδου. 

Cod tempura/ baked beetroot/ garlic mayonnaise. 

 

Κουσ κουσ γαρίδασ/ ψθτά τοματίνια/ λεμονόχορτο. 

Shrimp couscous/ baked cherry tomatoes/ lemongrass . 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕ / PLATTERS 

Ποικιλία τυριϊν/ μαρμελάδα εποχισ/ τραγανά τςιπσ ψωμιοφ. 

Platter of cheeses/ season marmalade/ crispy bread. 

 

Ποικιλία τυριϊν και αλλαντικϊν ωρίμανςθσ/ μαρμελάδα εποχισ/ τραγανά τςιπσ ψωμιοφ. 

Platter of cheeses and aged cold cuts/ season marmalade/ crispy bread 

 

 

ΓΛΤΚΑ / DESSERTS 

Τφζσ ςοκολάτασ/ κρζμα πικρισ ςοκολάτασ/ μουσ ςοκολάτασ γάλακτοσ/ μπιςκότο από κακάο/ 

καραμελωμζνα φουντοφκια. 

Chocolate flavors/ bitter chocolate cream / chocolate mousse/ cocoa cookies/ caramelized 

hazelnuts. 

Κρζμα αρμπαρόριηασ/ jelly λεμόνι/ εικονικι κθρικρα/ μπιςκότο αμυγδάλου/καραμελωμζνο 

αμφγδαλο/ ςορμπζ φιςτίκι. 

Apple geranium cream / lemon jelly/ virtual honeycomb/almond biscuit/caramelized almonds/ 

pistachio sorbet. 


