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



Προζυµένιο ψωµί ολικής| Whole Wheat Yeast bread 
Πιτάκια χαρουπιού πάστα από πιπεριές, αµύγδαλα, φέτα | Carob flatbread  pepper paste, almonds, feta

ΟΡΕΚΤΙΚΑ | APPETIZERS

Λαυράκι µαρινάτο
Ζωµός τοµάτας µε τσίλι, καψαλισµένο αγγουράκι και πιπεριά Φλωρίνης
Marinated seabass
Tomato broth with chili, scorched cucumber and Florina pepper

€17,00

Καπνιστό χέλι
Πάνω σε κρέµα φάβας, µαριναρισµένα σταφύλια, και ψητά φρέσκα κρεµµύδια 
Smoked eel
On fava cream, marinated grapes, and roasted spring onions 

€15,00

Δροσερή σαλάτα από ταλιατέλες κολοκυθιού
Πέστο βασιλικού, ψητά αµύγδαλα και αφυδατωµένα τοµατίνια
Chilled zucchini ‘tagliatelle’ salad
Basil pesto, roasted almonds and dried cherry tomatoes

€13,00

Μετσοβόνε σαγανάκι
Με µαρµελάδα από τοµατίνια, λεµόνι και ginger
Metsovone saganaki
With tomato jam, lemon and ginger

€11,00

Γαρίδες ψητές
Λευκός ταραµάς, σάλτσα παντζαριού, αλµυρίκια και τραγανό ρύζι
Roasted shrimp
White Tarama fish roe, beetroot sauce, tamarisk, crispy rice

€18,00

Μελιτζανόπιτα
Μελωµένη µελιτζάνα, τραγανό φύλλο,  κρέµα από γραβιέρα Ηπείρου, φρέσκος βασιλικός
Eggplant pie
Honeyed eggplant, crispy phyllo pastry, Epirus gruyere cheese cream, fresh basil 

€14,00

Ταρτάρ µόσχου
Μαγιονέζα τοµάτας, πούδρα καβουρµά, πίκλα ραπανάκι
Veal tartare
Tomato mayonnaise,  Kavurma powder, radish pickle

€19,00

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS

Χωριάτικη σαλάτα
Τοµατίνια βελανίδια, παλαιωµένη φέτα Μετσόβου, κρίταµο και άγρια ρίγανη
Greek salad
Cherry tomatoes, aged feta cheese from Metsovo, kritamo and wild oregano

€13,00

Καψαλισµένα βλίτα σαλάτα
Κολοκυθάκια βιολογικά, σκορδαλιά αµυγδάλου και φρέσκο µάραθο
Scorched maranth greens salad
Organic zucchini, almond garlic dip and fresh fennel

€11,00

Σαλάτα ροδάκινο
Ανάµικτα φυλλώµατα, Τραγανό κατσικίσιο τυρί και µέλι τρούφας
Peach salad
Mixed foliage, Crispy goat cheese and truffle honey

€13,00

Μαυροµάτικα φασόλια
Φαγόπυρο, τοµατίνια, δυόσµος, χούµους πιπεριάς Φλωρίνης
Black-eyed peas
Buckwheat, cherry tomatoes, spearmint and Florina pepper hummus 

€12,00



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | MAIN DISHES

Φιλέτο µόσχου
Με πουρέ µελιτζάνας, καραµελωµένα παντζάρια και σάλτσα µε κύµινο 
Beef fillet
With mashed eggplant puree, caramelized beetroots and cumin sauce 

€32,00

Βιολογικό Λαβράκι
Κρέµα κολοκυθιού, ψητά τοµατίνια και σάλτσα λευκού ταραµά
Organic Seabass
Zucchini cream, grilled cherry tomatoes and white fish roe sauce 

€24,00

Μυλοκόπι ψητό
Πουρές σελινόριζας, µαύρες φακές Δοµοκού, σάλτσα από οστρακόδερµα
Grilled milokopi (bearded umbrine)
Celeriac puree, Domokos black lentils, shellfish sauce

€23,00

Γιουβετσάδα µε γαρίδα σαγανάκι
Ψητές τοµάτες, αρωµατισµένο µε ούζο και κρέµα φέτας 
Shrimp saganaki stew
Roasted tomatoes, flavored with ouzo and feta cream 

€18,00

Μελωµένο αρνάκι
Κρέµα από φάβα Φενεού , κρέµα γιαουρτιού, ψητά καρότα και σάλτσα
αρωµατισµένη µε µαστίχα
Honeyed lamb
Fava cream from Feneos , yogurt cream,, roasted carrots and mastic-flavored sauce

€24,00

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

€18,00

Στήθος από χωριάτικο κοτόπουλο
Πουρέ καλαµπόκι, φασολάκια στη σχάρα και σχάρα από τους χυµούς του 
αρωµατισµένη µε µάραθο
Country chicken breast
Corn puree, grilled green beans and sauce from its broth with fennel aroma

€19,00

Χοιρινός λαιµός
Μαγειρεµένος για 24 ώρες, πουρέ καρότο, τσιγαριαστά βλήτα και σάλτσα πετιµέζι
Pork neck
Cooked for 24 hours, carrot puree, smoked amaranth greens and petimezi sauce 

€22,00

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS

Ψητή κρέµα ανθότυρου
Γλυκό του κουταλιού τοµατίνι και crumble από φυστίκια Αιγίνης
Baked cream cheese cream
Tomato dessert and crumble from Aegina pistachio

€10,00

Κρέµα λευκής σοκολάτας
Γιαούρτι, βερίκοκα και τραγανό παστέλι
White chocolate cream
Yogurt, apricots and crunchy Greek honey sesame candy

€12,00

Σοκολάτα γάλακτος
Τραγανή βάση φουντουκιού, κόκκινα φρούτα, αφρός κάρδαµο, σορµπέ βατόµουρο
67% Chocolate
Crispy hazelnut crust, red fruits, cardamom foam, raspberry sorbet

€12,00


