
ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS

Λουκουμάδες με μους φέτας, κελυφωτό φιστίκι, 
λιαστή τομάτα, ελιά και σος ροδιού 

Dumplings filled with feta cheese mouse, pistachio, 
sun dried tomatoes, olives and pomegranate sauce 

Ζεστή πολέντα με ραγού από άγρια μανιτάρια 
Warm polenta with medley of wild mushrooms 

Τατάκι τόνου με σαλάτα από καπαρόφυλλα και κρίταμο 
και σος από wasabi, soya και ταχίνι 

Tuna tataki wih caper leaves and kritamo salad 
with wasabi, soy and tahini sauce

Τρυφερά χοιρινά μπριζολάκια σε tortilla, με σος picante, 
καραμελωμένα κρεμμύδια και δροσερό γιαούρτι

Tender pork cuts in crispy tortilla, with picante sauce, caramelized onions and yogurt 

Ρολάκια με μελιτζάνα, μανιτάρια, λιαστή τομάτα, 
φέτα και μαρμελάδα ντοματάκι 

Crispy rolls with eggplant, mushrooms, sundried tomato, 
feta cheese and tomato chutney

Napoleon από φύλλο κρούστας με φρέσκα μυρωδικά, σπανάκι και μους τυριών
Napoleon filled with spinach, cheese mouse and fresh herbs

Χτένια με πουρέ από κουνουπίδι και bisque γαρίδας
Scallops with cauliflower puree and shrimp bisque

Σουτζουκάκια με σουμάκ, πίτες, μαριναρισμένη τομάτα με κάπαρη 
και κρεμμύδι. Σερβίρεται με γιαούρτι 

Grilled meat balls with sumac, pitta bread, marinated tomato with capers 
and onions. Served with yogurt 

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Σαλάτα με κινέζικο λάχανο, noodles, κοτόπουλο 
και σος από φυστίκια και λεμονόχορτο

Salad with cabbage, noodles, chicken and sauce of peanuts and lemongrass

Πράσινη δροσερή σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ξινοτύρι, 
τοματίνια και κρουτόν 

Fresh green salad with lettuce, rocket, traditional “ksinotiri” cheese, 
cherry tomatoes and croutons 

Σαλάτα με σπανάκι, ρόκα, κουκουνάρι, κράνμπερυ, αχλάδι ποσέ, 
 ανθότυρο και vinegraitte από βαλσάμικο

Green salad with spinach, rocket, pine nuts, cranberry, poached pear, 
cream cheese and vinegraitte of balsamic

Λαχανίδα με ψητά παντζάρια, κατσικίσιο τυρί, κοκάρι ψητό 
 και vinegraitte από ψητά κρεμμύδια

Kale with grilled beets, goat cheese, shallots and onions 
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ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES

Παπαρδέλες με μανιτάρια, τρούφα και κάστανο 
Papardelle with truffle, mushrooms and chestnuts

Παστίτσιο με ragout από μοσχαρίσια μάγουλα 
Pastitsio with veal cheeks ragout 

Σολομός με λαχανικά σε ponzu σος από σόγια και τζίντζερ. Συνοδεύεται από ρύζι αχνιστό
Salmon fillet with vegetables and ponzu sauce with soy sauce and ginger. Served with steamed rice

Μυλοκόπι με σος κακαβιάς και λαχανικά
Kingfish with chowder sauce and vegetables

Χοιρινό ψημένο στον φούρνο για 12 ώρες με σαλάτα ανανά και πουρέ γλυκοπατάτας
Pork roasted in the oven for 12 hours, with pineapple salad and sweet potato puree 

Φιλέτο από αρνάκι γάλακτος με πουρέ πατάτας, καραμελωμένα 
 κρεμμύδια και σος Μαυροδάφνης

Lamb fillet with potato puree, caramelized onions and Mavrodafni sauce

Πικάντικος τόνος με ginger και σος wasabi με ταχίνι. Συνοδεύεται από χόρτα εποχής
Spicy tuna with ginger and wasabi sauce with tahini. 

Served with seasonal greens

Rib Eye με πατάτες baby με σος  και σος πιπεριούbearnaise
Rib Eye with baby potatoes with bearnaise and pepper sauce

Πάπια με πουρέ σελινόριζας και αχλάδι με sauce από αγιωργίτικο κρασί,  
πορτοκάλι και cranberries

Duck with orange, cranberries and Agiorgitiko wine sauce, 
served with pear and celery root puree

Κοτόπουλο μαριναρισμένο σε soya και ginger, με κρεμμύδι 
και ψητά μανιτάρια πλευρώτους με sauce teriyaki

Chicken marinated in soy and ginger, with grilled onions 
and oyster mushrooms in teriyaki sauce

ΓΛΥΚΑ / DESSERTS

Πουτίγκα με τσουρέκι αρωματισμένο με ρούμι, λευκή σοκολάτα, 
bitter σοκολάτα και creme brulee

Pudding filled with “Tsoureki” scented with rum, white 
and bitter chocolate and creme brulee

Γκοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος, φυστικοβούτυρο, κροκάν και καραμέλα 
Milk chocolate candy bar with peanutbutter, crocant and caramel

Παγωτό Armenoville με καραμελωμένα αμύγδαλα, 
μαρέγκα και ζεστό γκανάς σοκολάτας

Armenoville ice cream with caramelized almond, 
meringue and warm chocolate ganache

Αχλάδι ποσέ σε μπεζέδες γεμιστούς με τυρί κρέμα 
και ζεστή sauce από σοκολάτα

Poached pear with meringues filled with cream cheese and hot chocolate sauce

Τάρτα με καραμελωμένα καρύδια και παγωτό κανέλλα
 Tart with caramelized walnuts and cinnamon ice cream
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Τα προϊόντα τόνος, χτένια, γαρίδες, µοσχαρίσια µάγουλα, πάπια, αρνάκι γάλακτος, ρολάκια, φύλλο κρούστας και πίτες είναι κατεψυγµένα / The products tuna, scallops, shrimps, veal cheeks, crispy rolls, pitta bread are frozen.


