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ΨΜΑ/RAW 
 
 

Ceviche Λαβρϊκι (120γρ) 
 με χυμό εςπεριδοειδών, ςηςαμϋλαιο, πιπεριϊ τςύλι,  

φρϋςκο κρεμμύδι και κόλιανδρο. (G) 
Sea bass ceviche in citrus fruits juice, sesame oil, chili pepper,  

fresh onion and coriander. 
 
 

Beef Carpaccio (120γρ)  
Βοδινό φιλϋτο, φρϋςκα φύλλα μαρουλιών, παλαιωμϋνη γραβιϋρα Νϊξου (G). 

Beef tenderloin, fresh lettuce leaves, aged Naxos island graviera cheese. 
 
 

Beef Tartare (130γρ) 
από τρυφερό φιλϋτο μόςχου, ςιναπόςποροσ, μαώντανόσ, αγγουρϊκι τουρςύ, 

και ςυνοδεύεται με τραγανϋσ φϋτεσ από προζυμϋνιο ψωμύ.  
Steak Tartare of finely chopped beef fillet, mustard seeds, parsley, gherkin, 

served with whole wheat bread crisps. 
 
 
 
 

ΟΡΕΚΣΙΚΑ/APPETIZERS 
 

Φειροπούητο Χωμύ 
ολικόσ ϊλεςησ και χαρουπόψωμο με αποξηραμϋνα φρούτα,  

ςυνοδεύεται με δροςερό κρϋμα γιαουρτιού.  
House-made handmade whole wheat & carob bread with candied fruits,  

served with refreshing creamy Greek yogurt sauce. 
 
 

Υϊβα αντορύνησ  
με καπνιςτό χϋλι, λιαςτό ντοματϊκι, μπϊμια τουρςύ και λϊδι μαώντανού. (G) 

Santorini split pea, smoked eel, sun-dried cherry tomato, pickled okra and parsley oil. 
 
 

αλϊτα Κινόα με Λϊπαθα,  
κουνουπύδι με κϊρυ, μπρόκολο, φρϋςκα μυρωδικϊ  

και βινεγκρϋτ εςπεριδοειδών. (VE) (VG) (G) 
Quinoa salad with sorrel, curried cauliflower, broccoli,  

fresh herbs and citrus fruits vinaigrette. 
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αλϊτα με ψητό Παντζϊρι 
λαχανύδα, baby ρόκα, παντζαρόφυλλα, Σκοτύρι Νιώτικο με θρούμπι  

και βινεγκρϋτ καβουρδιςμϋνου φουντουκιού. (VE) (VG) 
Roasted beetroot salad, kale, baby rocket, beetroot leaves, goat & sheep “skotyri” from 

Ios island with summer savory and roasted hazelnut vinaigrette. 
 
 

Κροκϋτεσ Σαλαγϊνι 
με καπνιςτό τυρύ Μετςόβου, δροςερό sour cream, μαρμελϊδα ντομϊτασ με τζύντζερ.  

“Talagani” cheese croquettes, refreshing sour cream, ginger-tomato marmalade. 
 
 

Παπουτςϊκι Καπνιςτόσ Μελιτζϊνασ 
με μοςχαρϊκι ραγού και αφρό μπεςαμϋλ. 

Smoked eggplant boat “Papoutsaki”, with veal ragu and béchamel sauce foam. 
 
 

Μini burger (2 τμχ)  
κεφτεδϊκι από ρεβύθι, με αβοκϊντο, κόλιανδρο, λϊχανο τουρςύ, 

και τραγανϋσ πατϊτεσ με την φλούδα τουσ. (VE) (VG) 
Chickpea patty mini burgers (2pcs) with avocado, coriander, pickled cabbage 

and crispy skin-on potatoes. 
  
 
 

ΚΤΡΙΨ ΠΙΑΣΑ/MAIN DISHES 
 
 

ούπα Ημϋρασ (Ρωτόςτε μασ) 
Soup of the Day (Ask us) 

 
 

Χϊρι Ημϋρασ  
με ςπανϊκι, τραγανό μπρόκολο, chutney από φινόκιο  

και λαδολϋμονο μυρωδικών (G). 
Fish of the day, with spinach, crispy broccoli, fennel chutney  

and lemon & oil flavored with herbs. 
 

Ριζότο Μανιταριών 
με ποικιλύα φρϋςκων μανιταριών, πϊςτα τρούφασ και παρμεζϊνα. (VE) (G) 

Risotto with a selection of fresh mushrooms, truffle paste and parmesan. 
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Φειροπούητεσ  Σαλιατϋλεσ με φιλϋτο κορπύνασ  
ςε ζωμό γαρύδασ και λεμονόχορτο.  

Handmade tagliatelle pasta with scorpion fish fillet, in shrimp stock and lemongrass. 
 
 

Βιολογικό ςτόθοσ Κοτόπουλου  
με ψητό πρϊςο και φρϋςκα μανιτϊρια με λεμονοθύμαρο. 

Organic chicken breast, with grilled leeks and fresh mushrooms with lemon and thyme. 
 
 

Ζουμερϊ Μοςχαρύςια Μπιφτεκϊκια 
με τραγανϋσ πατϊτεσ, πύτα καλαμποκιού, δροςερό γιαούρτι δυόςμου. 

 Juicy grilled beef meatballs, with crispy skin on potato wedges, corn pita bread,  
spearmint flavored yogurt. 

 
 

Αρνύ ςιγομαγειρεμϋνο  
με κρϋμα από αςπρομύτικα φαςόλια, πατϊτεσ confit,  

και ςωσ από θυμϊρι με πετιμϋζι. (G) 
Slow cooked lamb with pureed white beans cream, potato confit  

and thyme & molasses sauce. 
 
 

Μοςχαρύςια Μϊγουλα  
με ξινό τραχανϊ και παλαιωμϋνη γραβιϋρα Σκύρου. 

Veal cheeks with sour tarhana and aged graviera cheese from Skyros island. 
 
 

Υιλϋτο Μόςχου 
με ψητϊ καρότα, κρϋμα από εςαλότ και ςϊλτςα από κραςύ Porto. (G) 
Beef fillet with grilled carrots, creamed shallots and Porto wine sauce. 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ/CHOICE OF  
S T E A K S 

 
 

Iberico Ribs  
 

Flap Steak (300gr) 
 

Holstein T-bone (1.000 gr) 
 

Συνοδεύονται  με:  
ψητϊ καρότα, καμϋνο κρεμμύδι, χόρτα εποχόσ και χειροπούητη bbq sauce. 
Served with: grilled carrots, burnt onion, season greens and handmade bbq sauce. 
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ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΤΡΙΨΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΣΙΚΨΝ/ 
CHEESE AND CHARCUTERIE PLATTERS 

 
 

Πλατό Ελληνικών και Ευρωπαώκών  Συριών 
 με μαρμελϊδα εποχόσ και τραγανϊ chips ψωμιού. 
Cheese board with Greek and international cheeses,  

season marmalade and crispy bread chips.  
 
 

Πλατό Συριών και Αλλαντικών Ψρύμανςησ 
με μαρμελϊδα εποχόσ και τραγανϊ chips ψωμιού.  

Charcuterie board of cured aged cold cuts and cheeses 
 with season marmalade and crispy bread chips.  

 
 

Fine Πλατό Συριών (50γρ το κϊθε εύδοσ) 
    Caciottona al pepe, Gruyère Suisse, Fior d'arancio blue cheese, Tomme de Savoie,  

με χειροπούητα κριτςύνια, μαρμελϊδα ςταφύλι, βιολογικϋσ ελιϋσ,  
παξιμϊδια χαρουπιού και ξηρούσ καρπούσ.  

Fine Cheese Platter (50 gr. each): Caciottona al pepe, Swiss Gruyère, Fior d'arancio 
blue cheese, Tomme de Savoie, with handmade grissini breadsticks, grape marmalade, 

organic olives, carob rusks and dried nuts. 
 
 

ΓΛΤΚΑ/DESSERTS 
 
 

Φαλβϊσ  
με κρϋμα από κϊρδαμο, φιςτύκι Αιγύνησ και παγωτό Μαςτύχα. 
Halva with cardamom cream, pistachio and mastic ice cream. 

 
 

Πϊβλοβα  
με κρϋμα βανύλιασ και κόκκινα φρούτα. 

Red small forest fruits sauce Pavlova with vanilla cream. 
 
 

Τφϋσ οκολϊτασ 
κρϋμα πικρόσ ςοκολϊτασ, μουσ ςοκολϊτασ γϊλακτοσ, κρϋμα λευκόσ ςοκολϊτασ, 

μπιςκότο από κακϊο, καραμελωμϋνα φουντούκια. 
Chocolate textures: bitter chocolate cream, milk chocolate mousse, white chocolate 

cream, cocoa biscuit, caramelized hazelnuts. 
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Για οποιαδόποτε αλλεργύα, παρακαλούμε, ενημερώςτε μασ. Kindly inform us of any allergies, please. 
 
Σα πϊντα παραςκευϊζονται ςτην κουζύνα του By the Glass,  όπωσ και το ψωμύ μασ, το οπούο 
εύναι χειροπούητο. Φρηςιμοποιούμε ϋξτρα παρθϋνο ελαιόλαδο ςε όλα μασ τα πιϊτα. 
 
Everything is made in the kitchen of By the Glass, our house-made handmade bread included. 
We use extra virgin olive oil in all our dishes. 
 
(VE)=Vegetarian (VG)= Vegan (G)= Gluten free  


