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

ΟΡΕΚΤΙΚΑ | APPETIZERS

Ταρτάρ Μόσχου
Κρέµα µανιταριών, ψητά παντζάρια, τραγανά chips topinambur
Beef Tartare
Mushroom cream, roasted beetroots, crispy topinambur chips

€19,00

Βιολογικό Τραγανό Αυγό
Κρεµώδες σπανάκι, χωριάτικο λουκάνικο και σάλτσα από Γραβιέρα µε τρούφα 
Organic Crispy Egg
Creamy spinach, Metsovo sausage and truffle gruyere sauce

€12,00

Ραβιόλι Σελινόριζας
Γεµιστό µε κατσικίσιο τυρί, αχλάδι και σάλτσα φουντουκιού
Celeriac Ravioli
Stuffed with goat cheese, pear and hazelnut sauce

€12,00

Cappuccino Άγριων Μανιταριών
Αφρόγαλα κατσικίσιου τυριού και φρέσκια τρούφα Ηπείρου
Wild Mushroom Cappuccino
Goat cheese cream and fresh truffle from Epirus

€14,00

Μετσοβόνε Σαγανάκι
Κρούστα από φιστίκι Αιγίνης, µαρµελάδα κυδώνι µε λουίζα
Metsovone Saganaki
Aegina pistachio crust, quince jam with louisa

€12,00

Πισπιλίτα Μετσοβίτικη
Πράσα, µυρωδικά και κρέµα από γαλοτύρι Μετσόβου
Metsovo Pispilita Pie
Leeks, herbs and local galotiri sour cream 

€14,00

Κοτόπιτα µε ξινό Τραχανά
Μελωµένο βιολογικό κοτόπουλο, ξινός τραχανάς Μετσόβου, πικάντικο κεφαλοτύρι 
Ηπείρου
Chicken Pie with sour Frumenty
Honeyed organic chicken, Metsovo 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
Πολύχρωµα παντζάρια, πανακότα φέτα, κράκερ κύµινο και βινεγκρέτ Ιβίσκου
Beetroot Salad
Colored beets, Feta panna cotta, cumin cracker and hibiscus vinaigrette

€13,00

Καρότο
Ψητά βιολογικά καρότα, πλιγούρι, καπνιστό ανθότυρο και σάλτσα πορτοκάλι
Carrot Salad
Roasted organic carrots, bulgur, smoked Anthotyro cream cheese and orange sauce

€14,00



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | MAIN DISHES

Φιλέτο Mόσχου
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

€32,00

Πέστροφα Αώου
Κρέµα καραµελωµένου κουνουπιδιού, κουµ κουάτ, αυγά πέστροφας και σάλτσα από 
εσπεριδοειδή
Trout from Aoos river
Caramelized cauliflower cream, kumquat, trout eggs and citrus fruits sauce

€22,00

Χοιρινά Μάγουλα
Μαγειρεµένα σε κόκκινο κρασί και πορτοκάλι, µε πουρέ γλυκοπατάτας και ψητά 
µπρόκολα
Pork Cheeks
Braised in red wine and orange, sweet potato puree and roasted broccoli

€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

€24,00

Λαχανόρυζο
Καλαµάρι σχάρας, ψητά λεµόνια και γαλάκτωµα από µυρωδικά
Cabbage with rice
Grilled calamari, roasted lemons and herbs emulsion

€20,00

Γιουβέτσι µε Μοσχαρίσια Ουρά
Μανιτάρια Λεντινούλες, γραβιέρα Ηπείρου και φρέσκο θυµάρι
Ox Tail Stew
Shiitake mushrooms, Epirus gruyere and fresh thyme

€22,00

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

€24,00

Κοτόπουλο Ελευθέρας Βοσκής
Πουρέ από κάστανα, κόκκινο λάχανο και ψητά κρεµµυδάκια στιφάδου
Free Range Chicken
Chestnut puree, red cabbage and grilled shallots

€20,00



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS

Μιλφέιγ Μπακλαβά
Κρέµα φιστικιού, φρέσκα κόκκινα φρούτα, σάλτσα από βατόµουρα και µπαχαρικά
Baklava Millefeuille
Pistachio cream, fresh red fruits, raspberry and spices sauce

€12,00

Σοκολάτα µε Δεντρολίβανο
Ganache σοκολάτας αρωµατισµένη µε δεντρολίβανο, καραµέλα και sorbet πορτοκάλι
Chocolate with Rosemary
Rosemary-flavored cholate ganache, with caramel and orange sorbet

€12,00

Πολίτικος Χαλβάς
Σοκολάτας γάλακτος, µαρµελάδα λεµόνι, πραλίνα από φιστίκι αράπικο, παγωτό Ανθόγαλο
Halva
Milk chocolate, lemon jam, peanut praline, Flower milk ice cream

€12,00

Γαλατόπιτα
Ψητό πορτοκάλι, Σάλτσα εσπεριδοειδών, crumble κανέλας, sorbet χαµοµήλι
Milk Pie
Roasted orange, citrus fruits sauce, cinnamon crumble, chamomile sorbet

€12,00


