


Ψωμί με ντιπ / Bread with dip  2,00€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS
Τζατζίκι με ψητά πιτάκια
Tzatziki with pita bread

6,50€

Φάβα με καπνιστό χέλι, κάπαρη και φρέσκο κρεμμύδι
Fava cream with smoked eel, capers and spring onion

8,00€

Κολοκυθάκια τηγανητά, συνοδεύονται με γιαούρτι μυρωδικών
Fried zucchini, served with yogurt with herbs

8,50€

Μπρουσκέτα με καπνιστή μελιτζανοσαλάτα και ξυνοτύρι Μυκόνου
Bruschetta with smoked eggplant salad and sour cheese from Μykonos

8,00€

Φέτα σε φύλλο κρούστας με μαύρο σουσάμι και θυμαρίσιο μέλι
Fried feta cheese with black sesame and honey with thyme

8,50€

Αυγά μάτια με chips πατάτας, μπέικον και φέτα
Fried eggs with potato chips, bacon and feta cheese

12,50€

Ταλαγάνι σχάρας με μαρμελάδα σύκο και baby ρόκα
Grilled talagani cheese with fig chutney and baby rocket

7,00€

Κεφτεδάκια με τηγανιτές πατάτες και γιαούρτι μυρωδικών
Meatballs with french fries and yogurt with herbs

11,00€

Μανιτάρια πλευρώτους με ταλαγάνι σχάρας και κρέμα βαλσάμικου
Grilled mushrooms with grilled talagani cheese and baslamic glaze

11,00€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ / SEAFOOD APPETIZERS
Καλαμαράκια τηγανητά με σάλτσα ταρτάρ

Fried squid with tartar sauce
12,50€

Μύδια αχνιστά με κρασί, σαφράν, λαχανικά και τσίλι
Streamed mussels with wine, saffron, vegetables and chili

16,00€

Γαρίδες σε panko με spicy μαγιονέζα
Panko shrimps with spicy mayonnaise

12,00€

Ψητό χταπόδι με ταμπουλέ κινόα και μαύρο ταραμά
Grilled octopus with tabbouleh quinoa, black fish roe salad and olive oil

15,00€



ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Ελληνική σαλάτα

ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές και φέτα
Greek salad

tomato, cucumber, onion, pepper, olives and feta cheese

9,50€

Σαλάτα Ceasars
κοτόπουλο, κρουτόν, νιφάδες παρμεζάνας και ντρέσινγκ ceasars

Ceasars salad
chicken, croutons, parmesan flakes and Ceasars dressing

13,00€

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα
κινόα, αποξειραμένα σύκα, goji berry, καρύδια, ανθότυρο και ντρέσινγκ μελιού

Mixed green salad
quinoa, dry figs, goji berry, anthotyro cheese, walnuts and honey dressing

14,00€

Κατίκι Δομοκού
ανάμεικτα πράσινα φύλλα, ντοματίνια, κουκουνάρι,

παξιμάδι χαρουπιού και λάδι βασιλικού
Soft goat cheese

mixed green leaves, cherry tomatoes, pine nuts, rusks and basil oil

14,00€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Κοτόπουλο γεμιστό

σε τραγανή κρούστα, καπνιστό τυρί, λιαστή ντομάτα,
βασιλικό και τηγανιτές baby πατάτες 

Stuffed chicken in crispy crust,
smoked cheese, sun-dried tomato, basil and fried baby potatoes

17,00€

Κοντοσούβλι κοτόπουλο
με ταμπουλέ κινόα και γιαούρτι με δυόσμο και εστραγκόν 

Chicken kontosouvli
with tabbouleh quinoa and yogurt with mint-tarragon

16,00€

Χοιρινό φίλετο
με χαλούμι, πουρέ γλυκοπατάτας και σάλτσα κρασιού με μανιτάρια

Pork tenderloin
with haloumi cheese, sweet potato puree and wine mushrooms sauce

18,50€

Αρνί καρέ με πατάτες baby και σάλτσα ψητού
Lamb rack with baby potatoes and gravy sauce

20,00€

Χοιρινή μπριζόλα με χωριάτικες τηγανιτές πατάτες
Pork chop with fried country potatoes

16,00€

Μοσχαρίσια Ταλιάτα
με ρόκα, παρμεζάνα και χωριάτικες τηγανιτές πατάτες

Veal Tagliata
with rocket, parmesan cheese and fried country potatoes

24,00€

Rib eye steak με σωτέ baby πατάτες 
Rib eye steak with sauteed baby potatoes

36,00€

Παραδοσιακός μουσακάς / Traditional moussaka
12,00€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ ΜΕ ΘΑΛΛΑΣΙΝΑ / SEAFOOD MAIN DISHES
Λαυράκι φιλέτο σχάρας με βραστά λαχανικά και αρωματικό λαδολέμονο

Grilled sea bass fillet with boiled vegetables and olive oil - lemon vinaigrette
18,00€

Σολομός σχάρας με πουρέ γλυκοπατάτας, κινόα και σάλτσα σόγιας με μέλι
Grilled salmon fillet with sweet potato puree, quinoa and soya honey sauce 

17,00€

Καλαμάρι σχάρας με φάβα, ντομάτα, κάπαρη και λαδολέμονο
Grilled squid with fava cream, tomato, capers and olive oil-lemon dressing

15,50€



ΠΑΣΤΑ & ΡΙΖΟΤΟ / PASTA & RISOTTO
Rigatoni κοτόπουλο

με σπαράγγια, λιαστή ντομάτα και κρέμα παρμεζάνας 
Chicken Rigatoni

with asparagus, sundried tomato and parmesan cream

15,00€

Rigatoni με κιμά
και νιφάδες γραβιέρας 

Rigatoni Bolognese
with gruyère cheese flakes

13,00€

Λιγκουίνι με σολομό
απαλή κρέμα, σπαράγγια και άνηθο

Salmon linguine
with light cream, asparagus and dill

17,00€

Ραβιόλι σπανάκι
με ρικότα, κρέμα τρούφα και ξύσμα λεμόνι

Spinach ricotta ravioli
with truffle cream and lemon zest

15,00€

Κριθαρώτο γαρίδας
με ψητά ντοματίνια, βασιλικό και ούζο

Shrimp orzo
with confit cherry tomatoes, basil and ouzo

21,00€

Ριζότο μανιταριών
με παρμεζάνα και λάδι τρούφας 

Mushroom risotto
with parmesan cheese and truffle oil

16,00€

Ριζότο παέγια
με σαφράν, γαρίδες, μύδια, chorizo και φρέσκα μυρωδικά 

Rissoto paella
with saffron, shrimps, mussels, chorizo and fresh herbs

23,00€



ΠΙΤΣΑ & ΣΝΑΚΣ / PIZZA & SNACKS
Πίτσα μαργαρίτα

σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικός 
Pizza margarita

tomato sauce, fresh mozzarella, basil

11,00€

Πίτσα Yiannaki
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, πεπερόνι, πιπεριά, φέτα 

Pizza Yiannaki
tomato sauce, mozzarella, pepperoni, pepper, feta cheese

14,00€

Πίτσα προσούτο
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ντοματίνια, παρμεζάνα, baby ρόκα 

Pizza prosciutto
tomato sauce, mozzarella, cherry tomatoes, parmesan, baby rocket

15,00€

Πίτσα τρούφα
κρέμα, πάστα τρούφας, φρέσκια μοτσαρέλα, μανιτάρια

Truffle pizza
cream, truffle paste, fresh mozzarella, mushrooms

14,00€

Club Sandwich
με κοτόπουλο, γαλοπούλα, μπέικον, cheddar,

ντομάτα, μαρούλι και μαγιονέζα
Club Sandwich

with chicken, turkey, bacon, cheddar, tomato,
lettuce and mayonnaise

14,00€

Βurger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι
cheddar, μπέικον, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι και σάλτσα bbq

Beef Burger
with cheddar, bacon, tomato, onion, lettuce and bbq sauce

16,00€



ΓΛΥΚΑ / DESSERTS
Ρολάκια μπακλαβά

με φυστίκι Αιγίνης και παγωτό βανίλια 
Baklava rolls

with pistachio from Aegina and vanilla ice cream

9,00€

Cheesecake
με μαρμελάδα φρούτα του δάσους και sorbet φράουλα 

Cheesecake
with forest fruits jam and strawberry sorbet

9,00€

Προφιτερόλ
με κρέμα patisserie και σάλτσα σοκολάτας 

Profiteroles
with creme patisserie and chocolate ganache

9,00€

Παγωτό
(βανίλια, φράουλα, σοκολάτα)

Ice cream
(vanilla, strawberry, chocolate) 

10,00€

Φρούτα εποχής
Fruit salad

12,00€


