
A  L A  C A R T E  M E N U

Λαβράκι  tartare με ζωμό ελιάς, chili   | GF | 15 €
και εσπεριδοειδή 
Sea bass tartare with olive broth, chili and citrus fruits

Bruschette από τερίνα πατάτας και tartare μόσχου  | GF | 17 € 

μαριναρισμένο με μουστάρδα Dijon
Potato terrine bruschette and veal tartare 
marinated in Dijon mustard

Μύδια  gratinées  με spicy sauce, φινόκιο,  | GF | 12 € 
τουρσί και chips μαϊντανού
Mussels gratinated with spicy sauce, 
fennel and parsley chips

Μελιτζάνα παναρισμένη με αμύγδαλο,  | VG | V* | 13 €
pesto  βασιλικού  και τομάτα
Eggplant breaded with almonds, basil pesto and tomatoes

Καλαμάρι ψητό με σάλτσα από mango - lime  16 €
και τηγανητοί κολοκυθοανθοί 
Grilled squid with a mango – lime sauce and 
fried zucchini flowers

Seared tuna παναρισμένο με tandoori   | GF | 16 €
και αγγούρι τουρσί
Seared tuna breaded with tandoori 
and pickled cucumber

Burrata με ψητές πιπεριές Φλωρίνης ,   | VG | GF | 13 €
ελαιόλαδο και παλαιωμένο βαλσάμικο ξύδι
Burrata with grilled Florina peppers, olive oil 
and aged balsamic vinegar 

Τάρτα με μελιτζάνα, πιπεριές, κρέμα τυριών | VG | V* | 14 € 
και μαγιονέζα τομάτας  
Tart with eggplant, peppers, cream cheese 
and tomato mayonnaise

Πιτάκια με μπακαλιάρο σε κουρκούτι,   8 €/ TMX

aioli και μαριναρισμένο tartare από παντζάρι  
Mini pies filled with fried cod, aioli and 
marinated beetroot tartare

Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α Ζ Υ Μ Α Ρ Ι Κ Α

Σ Α Λ ΑΤ Ε Σ

Κρητική σαλάτα με τοματίνια, ελιές,   | VG | 13 €
ντακάκια απο χαρούπι, φρέσκο κρεμμύδι, 
ελαιόλαδο και ξινομυζήθρα  
Cretan salad with cherry tomatoes, olives, barley rusks, 
fresh onion, olive oil and xynomizithra cheese  

Niçoise με Γαλλική σαλάτα, φασολάκια, πατάτα,  17 €
τόνο Αλλονήσου  και βραστό αυγό  
Niçoise with French salad, green beans, potatoes, 
tuna from Alonisos island  and boiled egg

Σαλάτα με ψητά μαρούλια από τη Φάρμα μας,   | VG | 16 €
γαρίδες, avocado, φιλέτα από πορτοκάλι και vinaigrette 
Grilled lettuce from The Margi Farm, with shrimps, 
avocado, orange slices & vinaigrette sauce

Σαλάτα  με πλιγούρι, λεμόνι, κολοκύθι,   | VG | V* | 14 € 
σησαμέλαιο, δυόσμο και αγκινάρα τουρσί  
Oat groats salad with lemon, zucchini,  
mint, artichoke pickles and sesame oil

Χειροποίητα gnocchi σε σάλτσα  παρμεζάνας  | VG | 18 €
και φρέσκια τρούφα
Homemade gnocchi with parmesan sauce 
and fresh truffle

Pappardelle  με σάλτσα από κάσιους   | VG | V* |  15 €
και ψητά  μανιτάρια εποχής  
Pappardelle with a cashews sauce 
and grilled mushrooms

Spaghetti με αχινό     19 €
Sea urchin spaghetti

Κριθαρότο με καβούρι, εστραγκόν     17 €
και  εσπεριδοειδή  
Orzo with crab, tarragon and citrus fruits

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ

Ψάρι ολόκληρο (1 kg) με ψητά  λαχανικά | GF |  79 € 
Fish on the grill with grilled vegetables

Σφυρίδα με πλιγούρι, μυρωδικά από τη Φάρμα μας 39 €  
και σάλτσα από μάραθο
White grouper with oat groats, herbs from
 The Margi Farm and a fennel  sauce

Λαβράκι με αλμύρα, chorizo,  μανιτάρια εποχής 31 € 
και αμμοσωλήνες
Sea bass with sea weed, chorizo, mushrooms 
in season and razor clams

Κοτόπουλο με τοματίνια ψητά και πατάτες 19 €  
με spicy mayo και μυρωδικά 
Chicken with grilled cherry tomatoes 
and roasted potatoes with spicy mayo

Αρνάκι με  μελιτζάνα μαγειρεμένη  σε ζωμό  | GF |  27 €
από ginger και σαλάτα μυρωδικών 
Baby lamb with eggplant cooked in a ginger 
broth and a herb salad

Steak  απο μαύρο χοίρο με πουρέ αρακά,  27 €
πράσσο γλασέ και chips απο πράσσο  
Black boar steak with a pea purée, 
glazed leek and leeks’ chips

Φιλέτο μόσχου με homemade πατάτες  | GF *|  33 €  
και σάλτσα béarnaise 
Veal fillet  with homemade potatoes 
and béarnaise sauce

Rib-eye με homemade πατάτες  | GF* |  39 € 
και σάλτσα béarnaise 
Rib-eye with homemade potatoes 
and béarnaise sauce

Ε Π Ι ΔΟ Ρ Π Ι Α

Μπακλαβάς με φιστίκι σε κρέμα & παγωτό | VG | 11 €  
Baklava with pistachio cream and ice cream

Semifreddo  με ξηρούς καρπούς,  | VG | 11 €
αποξηραμένα φρούτα και butterscotch  
Semifreddo with nuts, dried fruit and butterscotch

Soufflé σοκολάτας  με παγωτό βανίλιας Μαδαγασκάρης | VG | 13 €
Chocolate soufflé with Madagascar vanilla ice cream

Πάβλοβα με κρέμα λεμόνι και παγωτό φράουλα | VG | 11 €  
Pavlova with lemon cream and strawberry ice cream

| V | Vegetarian,  | VG | Vegetarian,  | GF | Gluten Free,  | V* | ,  | VG* |,  | GF* | Can be modified to

Executive Chef: Παναγιώτης Γιακαλής | Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Δημοτικός φόρος & Φ.Π.Α. | Αγορανομικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Γιακαλής  
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) | Ψωμί: 3€ 

Executive Chef: Panagiotis Giakalis | The prices include Municipal Tax & VAT | Person in charge in case of market inspection: Panagiotis Giakalis
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE) | Bread: 3€


