
Παρακαλούμε αν έχετε κάποια τροφική αλλεργία ενημερώστε μας πριν την παραγγελία/
If you have any dietary restrictions or food allergies, please inform us before you order

*Κατεψυγμένο/ Frozen - Αγορανομικός υπεύθυνος/ Surely:
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Δημοτικός Φόρος το ανάλογο ΦΠΑ/ Prices include Municipal Tax and VAT

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας/

This store is under obligation to provide printed complaint forms in a special box next to the exit so that complaints of nature
of product provide cleannes or taxes can be made

(D) DAS RESTAURANT IST VERFLICHTET BESCHWERDEFORMULARE FUR IHRE RECLAMATIOMEN SICHTBAR IN EINER SPECIALBOX
NEBEN DEM AUSGANG ZU FUTHREN

(F) LE RESTAURANT EST TENU DE PRESENTER L’ IMPRIME DE RECLAMATIONS DANS UNE BOITE PLACEE A COTE DE LA SORTIE ROUR
TOUTES RECLAMATIONS

Homemade desserts
Σπιτικά γλυκά

13€

14€

12€

13€

14€

7€

7€

16€

13€

Greek traditional baklava
pastry sheets with baked
nuts, dry figs, clove syrup

and scoop of ice cream

Kantaifi - angel hair stuffed with
baked walnuts, lemon syrup
and fresh pastry cream with

pistaccio and cinnamon

Lemon tart with wild sour
cherry compote

Chocolate inspiration

Mastiha ice cream on sweet
bread, pastry cream and

cherry compote

Ice cream per scoop [home made]

Sorbet per scoop [home made]

Fruit platter  [seasonal fruits] 

Ask for the dessert of the day

Παραδοσιακός μπακλαβάς με
ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα
σύκα, σιρόπι γαρύφαλλου και
σπιτικό παγωτό

Κανταΐφι εκμέκ με καρύδια,
σιρόπι λεμονιού και φρέσκια
κρέμα ζαχαροπλαστικής με
φιστίκι και κανέλα

Τάρτα λεμονιού με βύσσινο
compote

Σοκολατένια  έμπνευση

Τσουρέκι με παγωτό μαστίχα
κρέμα, βύσσινο γλυκό κουταλιού 
και δυόσμο

Μπάλα παγωτό 

Μπάλα sorbet

Πιάτο με φρούτα εποχής

Ρωτήστε για τα γλυκά ημέρας

Menu 2022



Starters
Ορεκτικά

4€

21€

8€

25€

25€

22€

70€

16€

8€

16€

Pita  bread – olives –
oil/ person

Combo of Greek spreads
[tarama - tzatziki - fava beans]

Greek spreads per portion

Tartar fish of the day
[sea bass ] with jalapeno sauce

and lime

Chopped tuna tartar with
cucumber carpaccio, avocado,

citrus and green onion

Carpaccio fish of the day
[sea bass or white fish]

Marinated sea food platter
[ceviche style ] variety of fish

and sea food for two pers

Mozzarela with cherry
tomatoes and basil oil

French fries

French fries with black truffle
and parmesan

Πίτες – λάδι –
ελιές/ άτομο

Ελληνικά ορεκτικά – αλοιφές
[ταραμάς - τζατζίκι - φάβα ]

Ελληνικά ορεκτικά σε μερίδα

Tartar από ψάρι της ημέρας
με jalapeno sauce
και lime

Tartar τόνου με carpaccio
αγγουριού, lime και
φρέσκο κρεμμύδι 

Carpaccio από ψάρι της
ημέρας [λαυράκι ή άσπρο ψάρι]

Ποικιλία μαριναρισμένων
θαλασσινών και ψαριών 
[ceviche style] για δυο άτομα

Mozzarella με τοματίνια
και λάδι βασιλικού

Πατάτες τηγανητές

Πατάτες τηγανητές με μαύρη
τρούφα και παρμεζάνα

Ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας/ ask us for the dishes of the day

Special meats
On the grill

Free range chicken fillet served
with fries or salad and

yoghurt - mustard sauce

Mini burger black Angus
[grass fed beef] with truffle

mayo sauce, caramelized onions
served with French fries [3pcs]

Black Angus steak [grass fed beef]
on the grill [for two pers.]

Slow cooked black Angus
[grass fed beef] with sweet
potatoes, carrots, quince

and aged red wine

Black Angus strip loin
[grass fed beef]

Lamb skewered on
the grill

[memories of East]

Tagliata black
Angus beef

[12 months grass fed]

Κοτόπουλο φιλεταρισμένο
ελευθέρας βοσκής στη σχάρα
με γιαούρτι - μουστάρδα sauce

Mini burger από black Angus
μοσχάρι με truffle mayo
sauce, καραμελωμένα
κρεμμύδια και πατάτες τηγανητές

Black Αngus steak στην σχάρα
[για 2 ατ.]

Σιγομαγειρεμένο black Αngus
μοσχαράκι με γλυκοπατάτες
καρότα, κυδώνια και
παλαιωμένο κόκκινο κρασί

Black Angus strip loin
[Grass fed beef]

Αρνί μπούτι φιλεταρισμένο
σε μεγάλο κοντοσούβλι
[μνήμες από Ανατολή]

Tagliata απο black Αngus
μοσχαράκι
[12 μηνών grass fed]

24€

25€
[40min.]

90€

45€

70€

35€

45€

Τα κτρεατικά σερβίρονται με πουρέ ή πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα
και συνοδεύονται με bearnaise sauce/

Μeats are served with mashed potatoes or french fries or green salad
and are accompanied with bearnaise sauce



Hot Appetizers
Ζεστά Ορεκτικά

16€

18€

13€

9€

13€

19€

22€

25€

22€

22€

28€

16€

16€

Grilled eggplant with
chopped mixed veggies

and feta cheese

Quiche lorraine [cheese tart
with eggs] served with green

salad and baked walnuts

Homemade arabic falafel with
tahini – honey dip sauce

Spicy feta cheese in oven

Zucchini sticks tempura
with yoghurt chili dip sauce

Calamari fried with aioli sauce*

Octopus on the grill with
black – eyed beans salad*

Calamari on the grill with
fava bean and capers*

Shrimps saganaki with feta
cheese and tomato sauce*

Prawn tempura on cocktail
sauce and sesame oil

Seared tuna fillet sliced with
fried sesame - yuzu -

soya sauce and green salad

Steamed mussels with
white wine or with feta cheese

Mykonian beef meatballs
with sweet- chili

tomato dip and fries

Μελιτζάνα στη σχάρα με
ψιλοκομμένα λαχανικά
και τυρί φέτα

Quiche lorraine τάρτα τυριών με
αυγά σερβίρεται με πράσινη
σαλάτα και καρύδια

Αραβικά σπιτικά φαλάφελ
με sauce ταχίνι - μέλι

Πικάντικη ψητή φέτα

Κολοκυθάκια sticks tempura
με dip πικάντικου γιαουρτιού

Καλαμάρι τηγανητό με sauce αγιολί*

Χταπόδι στην σχάρα με σαλάτα
και μαυρομάτικα φασόλια*

Καλαμάρι στην σχάρα με φάβα
και κάπαρη*

Γαρίδες σαγανάκι με ντομάτα
και τυρί φέτα*

Γαρίδες tempura με sauce
cocktail και σησαμέλαιο

Ελαφρά ψημένο φιλέτο τόνου
με τηγανητό σουσάμι
soya sauce και πράσινη σαλάτα

Μύδια αχνιστά με λευκό κρασί ή
και με τυρί φέτα

Μυκονιάτικα κεφτεδάκια με γλυκιά
σάλτσα πικάντικης ντομάτας
και πατάτες τηγανητές

Seafood
Θαλασσινά

White fish fillet [sea bass]
steamed with white wine

fish soup and veggies

Grilled fish fillet with
boiled veggies

[Ask for availability]

Lobster linguini pasta with
fresh tomato sauce

[per portion]

Lobster pasta for more than
two persons  …  or … grilled

[per kilo]

Shrimps - crαy fish
market price/ kilo

Fish of the day per kilo

Shells - clams - oysters
market price/ kilo

Φιλέτο λευκού ψαριού
αχνιστό με λευκό κρασί,
zωμό ψαριού και λαχανικά

Ψάρι φιλέτο στη σχάρα
με λαχανικά
Ρωτήστε για  διαθεσιμότητα

Αστακός με linguini και
φρέσκια ντομάτα
[ανά μερίδα]

Αστακός με linguini για  2
ή περισσότερα άτομα  ..ή…
ψητός [με το κιλό] 

Γαρίδες - καραβίδες
κόστος/ τιμή αγοράς

Ψάρι ημέρας με το κιλό

Διάφορα όστρακα – στρείδια
κόστος/ τιμή αγοράς

28€

30€

75€

150€

.........€

120€

.........€



Salads
Σαλάτες

15€

18€

17€

19€

21€

21€

........€

Greek salad

Cherry tomatoes with
Mykonian xinotyro, carob

rusks, capers and sweet
balsamic dressing

Beetroot salad with
beluga lentils, asparagus,

carrots, manouri cheese and
caper vinaigrette

Green mixed salad with arugula
cherry tomatoes, white soft

cheese, louza [sun dried meat
slices ] and aged sweet balsamic

Green mixed salad with grilled
chicken breast, avocado

cherry tomatoes, croutons
and parmesan

Quinoa salad with couscous,
green apple, pomegranate,
avocado, cherry tomatoes,

cucumber and citrus
grapefruit vinaigrette

Salad of the day

Χωριάτικη σαλάτα

Σαλάτα με ντοματίνια, κάπαρη,
χαρούπι, ξινότυρο και
dressing απο γλυκό
βαλσάμικο

Σαλάτα με παντζάρια, φακές
beluga, σπαράγγια, καρότο,
τυρί μανούρι και
vinaigrette κάπαρης

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με
ρόκα, ντοματίνια, ξινότυρο
λούζα και παλαιωμένο
γλυκό βαλσάμικο

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με
ψητό στήθος κοτόπουλο, 
avocado, ντοματίνια,
croutons και παρμεζάνα

Σαλάτα quinoa με
couscous, πράσινο μήλο,
ρόδι, avocado, αγγούρι,
ντοματίνια και vinaigrette
εσπεριδοειδών

Σαλάτα ημέρας

Pasta
Ζυμαρικά

23€

25€

23€

25€

25€

55€

Penne with chicken breαst,
black truffle and
parmesan sauce

Tagliatelle with black
Angus beef [white ragu],

thyme and port wine

Mussels linguini with
fresh tomato sauce

Seafood linguini with
fresh tomato sauce*

Orzo pasta with shrimps,
fennel oil and fresh

tomato sauce*

Ravioli ricotta with seafood
trilogy [lobster slices, crαy
fish, shrimps] with bisque,
champagne sauce, fennel

and saffron*

Πέννες με κοτόπουλο
στήθος, μαύρη τρούφα
και sauce παρμεζάνας

Tagliatelle με black
Angus beef [λευκό ragu],
θυμάρι και κρασί portο

Linguini με μύδια και
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας

Linguini με θαλασσινά
και σάλτσα φρέσκιας ντομάτας*

Κριθαρότο με γαρίδες,
φρέσκια ντομάτα και
λάδι μάραθου*

Ravioli ricotta με τριλογία
θαλασσινών
[Αστακός, γαρίδα, καραβίδα]
bisque, champagne sauce
φινόκιο και κρόκο Κοζάνης*


