
menu created by Consultant Chef : Gikas Xenakis
executive chef : Vasilis Giannoulis



ΟΡΕΚΤΙΚΑ | APPETIZERS

Ταρτάρ Μοσχαριού
Κρέµα φουντουκιού, καπνιστό τυρί Μετσόβου και πίκλες από παντζάρια
Beef Tartare
Hazelnut cream, smoked Metsovo cheese and beetroot pickles

€14,00

Βιολογικό τραγανό αυγό
Κρεµώδες σπανάκι, χωριάτικο λουκάνικο και σάλτσα από Γραβιέρα µε τρούφα
Organic Crispy egg
Creamy spinach, village sausage and truffle gruyere sauce

€12,00

Φρέσκο καβούρι Πιερίας
Πουρέ από γλυκιά κολοκύθα, σαλάτα από γογγύλια και σάλτσα µε τον ζωµό του
αρωµατισµένο µε λεµονόχορτο
King Crab from Pieria
Pumpkin purée, turnip salad and lemongrass flavored broth

€16,00

Καπνιστό χέλι Άρτας
Ψητό αχλάδι, κρέµα φάβας και χειµωνιάτικο pesto χορταρικών
Smoked Εel from Arta
Roasted pear, fava cream and winter pesto

€15,00

Cappucino άγριων µανιταριών
Αφρόγαλα κατσικίσιου τυριού και φρέσκια τρούφα Ηπείρου
Wild mushroom cappucino
Goat cheese cream and fresh truffle from Epirus

€12,00

Μετσοβόνε Σαγανάκι
Μαρµελάδα µανιταριών και βινεγκρέτ από µούρα
Metsovone Saganaki
Mushroom jam and berry vinaigrette

€9,00

Μανιταρόπιτα
Άγρια µανιτάρια Ηπείρου, τραγανό φύλλο, ζεστή σάλτσα κατσικίσιου τυριού
Mushroom pie
Epirus wild mushrooms, crispy pastry leaf, hot goat’s cheese sauce

€9,00

Κοτόπιτα µε ξινό τραχανά
Μελωµένο βιολογικό κοτόπουλο, ξινός τραχανάς, πικάντικο κεφαλοτύρι Ηπείρου
Chicken pie with sour frumenty
Honeyed organic chicken, sour frumenty, spicy Epirus kefalotyri cheese

€12,00

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS

Σπανάκι
Τραγανό κατσικίσιο τυρί σε κρούστα αµυγδάλου, βινεγκρέτ από παλαιωµένο
βαλσάµικο και µέλι τρούφας
Spinach
Crispy goat’s cheese in almond crust, aged balsamic vinegar and truffle honey

€12,00

Παντζαροσαλάτα
Καραµελωµένα χρωµατιστά παντζάρια, καρύδια, κρέµα γιαουρτιού crumble βρώµης
και σάλτσα από µανταρίνια
Beetroot salad
Caramelized colored beets, waalnuts, yogurt cream, oats crumble and tangerine
sauce

€13,00

Καρότο
Σαλάτα µε ψητά βιολογικά καρότα, πλιγούρι, καπνιστό ανθότυρο και σάλτσα 
πορτοκάλι
Carrot Salad
with roasted organic carrots, gruel, smoked cream cheese and orange sauce

€12,00

Πατατοσαλάτα
Πατάτες Χρυσοβίτσας, καπνιστό µπρόκολο, απάκι, αµύγδαλα, βινεγκρέτ από µανιτάρια
Potato salad
Local Hrysovitsa potatoes, smoked broccoli, apaki, almonds, mushroom vinaigrette

€10,00
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ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | MAIN DISHES

Φιλέτο µόσχου
Αφράτη Κρέµα από Πατάτες Χρυσοβίτσας, ψητά σπαράγγια, καπνιστό τυρί
Μετσόβου και σάλτσα µαύρης τρούφας
Beef fillet
Fluffy Cream from Chrysovitsa Potatoes, grilled asparagus, smoked Metsovo
cheese and black truffle sauce

€29,00

Πέστροφα Αώου
Πουρέ καπνιστής σελινόριζας, ψητά παντζάρια σε γλυκά µπαχαρικά, σάλτσα από
άνιθο και µέλι καστανιάς
Trout from Aoos river
Smoked celery root purée, grilled beets in sweet spices, dill and chestnut honey
sauce

€24,00

Μοσχαρίσια Μάγουλα
Σιγοψηµένα για 12 ώρες στον ζωµό τους µε δεντρολίβανο, ρεβυθάδα και σπανάκι
Veal Cheeks
Braised for 12 hrs in their broth with rosemary, chickpeas and spinach

€22,00

Μελωµένο αρνάκι
Κρέµα από φάβα Φενεού , καραµελωµένη µαραθόριζα, ψητά καρότα και σάλτσα
αρωµατισµένη µε µαστίχα
Honeyed lamb
Fava cream from Feneos , caramelized fennel, roasted carrots and mastic-flavored
sauce

€23,00

Σπανακόρυζο
Κρεµώδες ριζότο σπανακιού, κρέµα φέτας , πιπεριές Φλωρίνης και άνιθος
Spinach with rice
Creamy spinach risotto, feta cream, Florin peppers and dill

€16,00 

Γιουβετσάδα µε γαρίδες Αµβρακικού
Ψητό καλαµαράκι, σαλάµι Λευκάδας και φρέσκο Βασιλικό
Juvetsada with prawns of Amvrakikos
Grilled squid, Lefkada salami and fresh basil

€24,00

Γεµιστό κοτόπουλο
Με καπνιστό τυρί Μετσόβου, πουρέ από καρότα, ψητά κρεµµύδια και σάλτσα
θυµάρι
Stuffed Chicken
With smoked Metsovo cheese, carrot purée, roasted onion and thyme sauce

€18,00

Χειροποίητα Νιόκι πατάτας
Άγρια µανιτάρια Πίνδου, κρέµα από παλαιωµένη γραβιέρα Μετσόβου και φρέσκια
µαύρη τρούφα
Handmade Potato Gnocchi
Wild Pindos mushrooms, cream from aged Metsovo gruyere and fresh black truffle

€17,00

Αγριογούρουνο (Κατόπιν διαθεσιµότητας)
Σιγοµαγειρεµένο σε κόκκινο κρασί Μετσόβου, πουρέ από κάστανα, καπνιστή
πανσέτα και κρεµµυδάκια στιφάδου
Wild boar (Upon availability)
Braised in Metsovo red wine, chestnut purée, smoked pancetta and stewed
onions

€24,00

VE

VE



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS

Millefeuille Μπακλαβά
Κρέµα φιστικιού, φρέσκα κόκκινα φρούτα και σάλτσα από ρόδι και µπαχαρικά
Baklava Millefeuille
Peanut cream, fresh red fruits and pomegranate sauce and spices

€10,00

Ελληνικός καφές
Ανθόγαλα, κρέµα ελληνικού καφέ, µαρµελάδα τριαντάφυλλο
Greek coffee
Flower milk, Greek coffee cream, rose jam

€10,00

Πολίτικος χαλβάς
Σοκολάτας γάλακτος, µαρµελάδα λεµόνι, πραλίνα από φυστίκι
Halva
Milk chocolate, lemon jam, peanut praline

€11,00

Γαλατόπιτα
Ψητό Πορτοκάλι, σάλτσα εσπεριδοειδών, crumble κανέλας
Milk Pie
Roasted orange, citrus fruits sauce, cinnamon crumble

€10,00

VE | Vegan recipe available & tailored vegan options available upon request


