R AW BAR
SALMON TARTARE | ΤΑΡΤΑΡ ΣΟΛOΜΟΥ
Salmon Tartare, Cucumber, Avocado Cream, Wasabi,
Salmon Roe, Pickled Onions
Ταρτάρ Σολομού, Αγγούρι, Κρέμα Αβοκάντο, Γουασάμπι,
Χαβιάρι Σολομού, Πίκλα Κρεμμύδι
TUNA TARTARE WITH SPICY SOYA ICE CREAM |
ΤΟΝΟΣ ΤΑΡΤΑΡ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ ΣΟΓΙΑΣ
Yellowfin tuna, jalapeno, spicy soya ice cream,
wakame, ginger ponzu
Κιτρινόπτερος τόνος, χαλαπένιο, παγωτό καυτερή σόγια,
τζίντζερ-πόνζου
CEVICHE SEA BASS | ΣΕΒΙΤΣΕ ΛΑΥΡΑΚΙ
Fresh Aegean sea bass, scallop skin, tigers milk with avocado,
choclo, kiwi, jalapeno
Φρέσκο λαυράκι, πέπλο χτένι, γάλα τίγρη με αβοκάντο,
καλαμπόκι, ακτινίδιο, χαλαπένιο
SMOKED BEEF TARTARE |
ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΤΑΡΤΑΡ
Black Angus Beef fillet, egg yolk jam, pickled mustard seeds, radish
Black Angus μοσχαρίσιο φιλέτο, κρόκο αυγού κονφί, πίκλα σιναπόσπορο,
ραπανάκι
GILLARDEAU OYSTERS per piece |
ΣΤΡΕΙΔΙΑ GILLARDEAU ανά τεμάχιο
Served with cucumber soup, jalapeno dressing, letche de Tigre.
Σούπα αγγούρι, σάλτσα χαλαπένιο, γάλα τίγρη
SEA URCHIN | ΑΧΙΝΟΣ
Chives, roasted chili, lime, olive oil
Σχοινόπρασο, ψητό τσίλι, ελαιόλαδο

KING CRAB SALAD | ΣΑΛΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΙ
King grab* meat , spicy mayo, avocado, yuzu – truffle sauce
Βασιλικό καβούρι*, καυτερή μαγιονέζα, αβοκάντο, yuzu – τρούφα

APPETIZE RS | Ο ΡΕ ΚΤΙ Κ Α
HOMEMADE BREAD FOR 2 | ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΨΩΜΙ ΓΙΑ 2
Homemade bread served with traditional fava puree, marinated olives, onions
Το δικό μας ψωμί με προζύμι, σερβίρεται με πουρέ φάβας, μαριναρισμένες ελιές
και κρεμμύδια
ZUCCHINI & AUBERGINE TEMPURA |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ & ΜΕΛΙΝΤΖΑΝΑ ΤΕΜΠΟΥΡΑ
Zucchini & aubergine tempura with mint and yogurt sauce
Kολοκυθάκι & μελιντζάνα τεμπούρα με σος γιαούρτι-δυόσμο

(without yogurt)
(χωρίς γιαούρτι)

TOMATO BALL | ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ
Traditional Tomato ball, served with feta cheese, sun dried
tomato pesto and mint
Ντοματοκεφτέδες συνοδεύονται με φέτα, πέστο λιαστής
ντομάτας και μέντα
DECONSTRUCTED SPINACH PIE |
ΑΠΟΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ
Spinach pie filling, feta cheese, dill, crispy phyllo pastry sheet
Γέμιση από σπανακόπιτα, φέτα, άνηθο, τραγανό φύλλο κρούστας

(without feta)
(χωρίς φέτα)

(without feta)
(χωρίς φέτα)

DEEP FRIED SQUID | ΤΗΓΑΝΙΤΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Squid*, lemon, smoked fish roe cream, onions
Καλαμάρι*, λεμόνι, καπνιστή ταραμοσαλάτα, κρεμμύδι
GRILLED OCTOPUS | ΧΤΑΠΟΔΙ ΨΗΤΟ
Fava bean textures, lemon jam, olive oil pearls
Υφές φάβας, μαρμελάδα μοσχολέμονο, πέρλες ελαιόλαδο
“MUSAKA” | “ΜΟΥΣΑΚΑΣ”
Asian influenced with caramelized aubergine, slow cooked oxtail
in soya & molasses, goat cheese
Επηρεασμένος από Ασία με καραμελωμένη μελιτζάνα, ουρά
μόσχου αργομαγειρεμένη με σόγια και πετιμέζι, κατσικίσιο τυρί
BEEF “TIGANIA” | ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ “ΤΗΓΑΝΙΑ”
Peruvian style “tigania” sautéed Black Angus beef, vegetables, Pisco,
soya sauce, fried potato
Περουβιανή τηγανιά με μοσχάρι Black Angus, λαχανικά, Πίσκο, σόγια,
τηγανητές πατάτες
LAMB MEATBALL | ΚΕΦΤEΔΑΚΙΑ ΑΡΝΙΟΥ
Lamb neck fillet*, Cajun, rosti potato, Cretan galena cream, egg yolk confit
Αρνίσιο φιλέτο*, Cajun, rosti πατάτας, κρέμα γαλένι, κρόκος κονφί

SAL ADS | Σ Α Λ ΑΤΕ Σ
GREEK SALAD | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
Santorini cherry tomato, cucumber, pepper, onion, olives, caper,
oregano, small Cretan rusk, feta cheese
Άνυδρα ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, κάππαρη,
παξιμάδι, ρίγανη, φέτα

(without feta)
(χωρίς φέτα)

CAESAR AVOCADO | CEASAR ΑΒΟΚΑΝΤΟ
Baby lettuce, Caesar sauce, avocado, “apaki” smoked chicken breast,
egg mollet
Baby μαρούλι, Caesar sauce, αβοκάντο, απάκι κοτόπουλο,
αυγό μελάτo
CHICKEN TABOULEH | ΤΑΜΠΟΥΛΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
With fresh herbs, grapes, romanesco, vinegraitte tahini & orange
Με φρέσκα μυρωδικά, σταφύλι, ρομανέσκο, βινεγκρέτ πορτοκάλι
& ταχίνι
BEETROOT SALAD | ΣΑΛΆΤΑ ΠAΝΤΖAΡΙ
Grilled beetroot, roasted apple, nuts, chia seed,
goat cheese, vinegar
Ψητά παντζάρια, ψητό μήλο, καρύδια, σπόροι τσία,
κατσικίσιο τυρί, ξύδι

(without chicken)
(χωρίς κοτόπουλο)

(without goat cheese)
(χωρίς τυρί κατσικίσιο)

WATERMELLON DUCK | ΠΑΠΙΑ ΜΕ ΚΑΡΠΟΥΖΙ
Duck confit, watermelon, hoisin, cashew, spicy ponzu
Τραγανή πάπια κομφί, καρπούζι, hoisin, κάσιους,
καυτερή σάλτσα ponzu

QUINOA WITH SHRIMPS | ΚΙΝΟΑ ΜΕ ΓΑΡΊΔΕΣ
Organic quinoa, avocado, mint, yuzu, grilled shrimps*,
feta cheese cracker
Βιολογική κινόα, αβοκάντο, μέντα, γιούζου, γαρίδες* ψητές,
κράκερ φέτα

(without shrimps)
(χωρίς γαρίδες)

PASTA | Ζ ΥΜ ΑΡΙ Κ Α
CARBONARA | ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
Spaghetti, guanciale, egg yolk confit
Σπαγγέτι, καπνιστό χοιρινό μάγουλο, κρόκος αυγού κονφί
TRUFFLE CACIO E PEPPE | CACIO E PEPE ΤΡΟΥΦΑΣ
Pappardelle, pecorino Romano Nero, fresh truffle 10g.
Παπαρδέλες, πεκορίνο Romano Nero, φρέσκια τρούφα 10γρ.
POTATO GNOCCHI | ΝΙΟΚΙ ΠΑΤΑΤΑΣ
Sauteed gnocchi, provolone cream, king oyster mushrooms,
crispy prosciutto, mushroom crumble
Σωτέ νιόκι, κρέμα προβολόνε, king oyster μανιτάρια,
τραγανό προσούτο, κραμπλ από μανιτάρια
OCTAPUS BOLOGNESE | ΜΠΟΛΟΝΕΖ ΧΤΑΠΟΔΙ
Calamarata, octopus bolognese, tomato comfit, onions, thyme
Καλαμαράτα, μπολονέζ χταπόδι, κονφί ντομάτα, κρεμμυδάκια, θυμάρι
SPAGHETTI SEA URCHIN | SPAGHETTI ΑΧΙΝΟΥ
Sea urchin, garlic, parsley, chili, bottarga “Trikalinos"
Αχινός, σκόρδο, μαϊντανό, τσίλι, αυγοτάραχο “Τρικαλινός”
MUSHROOM RISOTTO | ΡΙΖΟΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
King oyster mushroom, shimeji mushroom, soya-mushroom jelly
King oyster μανιτάρια, μανιτάρια σιμέτσι, ζελέ μανιταριών
ORZO LANGOUSTINES | ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
Orzo, langoustines, Pernod, saffron, herbs
Κριθαρότο, καραβίδες, Pernod, σαφράν, μυρωδικά

(without provolione
& prosciutto)
(χωρίς προβολόνε
& προσούτο )

FIS H | ΨΑΡΙΑ
SEA BASS | ΛΑΥΡΑΚΙ
Smoked aubergine puree, piccata with caper
and parsley, red pepper sauce
Πουρέ καπνιστής μελιντζάνας, σάλτσα πικάτα με κάππαρη
και μαϊντανό, σάλτσα κόκκινης πιπεριάς
COD | ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
Fresh cod, wild greens, tomato, lemon, cooked in wooden oven
Φρέσκος μπακαλιάρος, άγρια χόρτα, ντομάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο
SALMON | ΣΟΛOΜΟΣ
Sautéed zucchini, mint, avocado cream, wasabi
Κολοκυθάκι σωτέ, μέντα, αβοκάντο, Γουασάμπι
FRESH FISH per kilo | ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ με το κιλό
LOBSTER per kilo | ΑΣΤΑΚΟΣ με το κιλό
LANGOUSTINES* per kilo | ΚΑΡΑΒΙΔΑ* με το κιλό
KING CRAB LEG ALASKA* per kilo |
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΙ ΑΛΑΣΚΑΣ* με το κιλό

M E AT | ΚΡΕ ΑΤΑ
HALF CHICKEN GRILLED | ΜΙΣΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΌ	
Organic chicken served with chicken lemon gravy sauce
Βιολογικό κοτόπουλο σερβίρεται με σάλτσα κοτόπουλο
αρωματισμένη με λεμόνι
IBERICO SPEAR RIBS |
ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΑ ΙΒΗΡΙΚΟΥ ΧΟΙΡΟΥ
Spear ribs Iberico* glazed with Japanese bbq
Στηθοπλευρά μαύρου χοίρου* καραμελωμένη με Γιαπωνέζικη bbq
TAGLIATA WAGYU 250g | ΤΑΛΙΑΤΑ WAGYU 250γρ
Cured striploin Australian Wagyu, roasted bread, roasted avocado, chimichurri
Κόντρα Wagyu Αυστραλίας ωριμασμένο, ψητό ψωμί, αβοκάντο,
σάλτα τσιμιτσούρι
PEPPER STEAK WAGYU 250g |
ΜΠΡΙΖΟΛΑ WAGYU ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΑ 250γρ
Rib cap Australian Wagyu, pepper symphony, black pepper jus
Rib cap Wagyu Αυστραλίας, πιπέρια, σάλτσα μαύρου πιπεριού
OPEN BURGER STEAK 240g | ANOIXTO ΜΠΕΡΓΚΕΡ 240γρ
Black Angus burger steak, tomato chutney, toasted bread,
crispy fried egg, sour cream
Μπιφτέκι από Black Angus, τσάτνεϊ ντομάτας, τηγανιτό αυγό,
φρυγανισμένο ψωμί, ξινή κρέμα
LAMB CHOP | ΠΑΪΔΆΚΙΑ ΑΡΝΙΟΎ
Grilled bread, onion comfit, Cretan cream cheese,
aubergine puree with matcha tea
Ψητό ψωμί, κρεμμύδια καραμελωμένα, κρέμα τυρί πουρέ
μελιντζάνα με τσάι Matcha
RIB BONE IN STEAK 1 kg | RIB EYE ΜΕ ΚΟΚΑΛΟ 1 κιλό
Rib bone in black angus grilled in wooden oven
Rib eye με κόκαλο Black Angus ψημένο σε ξυλόφουρνο

S I D E D IS H | Σ ΥΝ ΟΔΕ Υ ΤΙ Κ Α
POTATO FRIES | ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
SAUTEΕD ΒΑΒΥ POTATO | BABY ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΩΤΕ
Baby potato, butter, garlic, chives
Baby πατάτες, βούτυρο, σκόρδο, σχοινόπρασο
MASHED TRUFFLE POTATO |
ΣΠΑΣΜΈΝΗ ΠΑΤΑΤΑ ΜΕ ΤΡΟΥΦΑ
Mashed baby potato, butter, fresh summer truffle 5g.
Σπασμένη πατάτα, βούτυρο, φρέσκια καλοκαιρινή τρούφα 5γρ.
SWEET CORN | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Sweet corn, spicy mayo, parmesan
Καλαμπόκι, Spicy mayo, παρμεζάνα
SEA BEANS | ΑΛΜΥΡΙΚΙΑ
Sea beans, olive oil, lemon sauce
Αλμυρίκια, ελαιόλαδο, λεμόνι
ROASTED BROCCOLI | ΨΗΤΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ
Broccoli, garlic, olive oil, almond, parmesan
Μπρόκολο, σκόρδο, ελαιόλαδο, αμύγδαλο φιλέ, παρμεζάνα
CHIKPEAS SALAD | ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΡΕΒΥΘΙΑ
Curry, coriander, citrus vinegraitte, chili
Κάρυ, βινεγκρέτ εσπερειδοειδών, τσίλι

S I D E SAU CE | Σ ΥΝ ΟΔΕ Υ ΤΙ Κ Α
GRILLED TOMATO SAUCE | ΣΑΛΤΣΑ ΨΗΤΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
Grilled tomato, garlic, chili, olive oil
Ντομάτες ψημένες σε ξυλόφουρνο, ψητή τσίλι πιπεριά, σκόρδο, ελαιόλαδο
GREEK YOGURT WITH BURNED SCALLIONS |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ
Greek yogurt, burned scallions, herbs & olive oil
Γιαούρτι, καμμένο φρέσκο κρεμμύδι, μυρωδικά & ελαιόλαδο
BURNED RED PEPPER | ΚΑΜΜΈΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ
Red pepper & rocoto burned in wooden oven, olive oil, fresh oregano
Κόκκινη πιπεριά & πιπεριά ροκότο καμμένες σε ξυλόφουρνο,
ελαιόλαδο, φρέσκια ρίγανη
RED ANTICUCHO
Peruvian spicy sauce with aji panca ,fresh oregano, olive oil & rice vinegar
Περουβιανή καυτερή σάλτσα με aji panca, φρέσκια ρίγανη, ελαιόλαδο και ρυζόξυδο

D E S S E RTS | Ε Π ΙΔΟ ΡΠ ΙΑ
CRΕME BRULEE for 2 persons | για 2 άτομα
Chocolate Creme Brulee with Pistachio Ice Cream and Morello Cherries
Creme Brulee Σοκολάτα με Παγωτό Φιστίκι Αιγίνης και Βύσσινα
PROFITEROLE for 2 persons | για 2 άτομα
Profiterole Sauce with Crunshy Praline Waffle and Vanilla Ice Cream
Σάλτσα Profiterole με Τραγανή Βάφλα Πραλίνας και Παγωτό Βανίλιας
SAVARIN
Baba in Strawberry Syrup with Velvet Vanilla Cream and Basil Pesto
Μπαμπά σε Σιρόπι Φράουλας με Αέρινη Κρέμα Βανίλιας και Pesto Βασιλικού
PAVLOVA
Meringue with Vanilla Cream Flavoured with Lime,
Tartar Mango and Coconut Sorbet
Μαρέγκα με Κρέμα Βανίλιας αρωματισμένη με lime,
tartar Mango και Sorbet Καρύδας

Please inform us of any food allergies or special dietary requirements
and we will be happy to accommodate you
*Menu items with asterisk are frozen food products

