
 

Ορεκτικά 

Ποικιλία από ψωμάκια* και dip / ανά άτομο 

1.30€ 

Μπρουσκέτα πίτσας 

με κρέμα τρούφας, μοτσαρέλα, ντομάτα και προσούτο 

7.80€ 

Λουκάνικα Ιβηρικής χερσονήσου 

με σαντιγύ μουστάρδας και τηγανιτά κρεμμύδια 

7.80€ 

Μαραθόπιτα 

με χειροποίητο φύλλο και αρωματικά τυριά Σύρου 

6.80€ 

Μανιτάρια 

στο τηγάνι με σάλτσα καπνιστού τυριού και κρουτόν 

7.30€ 

Παστράμι Δράμας 

με παρμεζάνα, μέσκλα και μαγιονέζα τρούφας 

7.80€ 

Ταϊλανδέζικα spring rolls* 

με κιμά κοτόπουλο, λαχανικά και hoisin sauce 

6.80€ 

Κεφτεδάκια chorizo* 

με πικάντικη κρέμα ντομάτας και καπνιστό τυρί 

7.80€ 

Σκοπελίτικη τυρόπιτα 

με θυμαρίσιο μέλι και φράουλες 



7.30€ 

Κολοκυθοκεφτέδες 

γεμιστοί με φέτα Κισσάβου και ντιπ δυόσμου 

6.20€ 

Empanadas (κολομβιανά πιτάκια) 

με πικάντικο κιμά, τυριά και μυρωδικά 

6.20€ 

Μαριναρισμένος σολομός 

σε ρούμι με Pico de Gallo και κινόα 

9.80€ 
*κατεψυγμένα 

Σαλάτες 

Πανδαισία σαλατικών 

με κατσικίσιο τυρί, παστράμι μόσχου, αμύγδαλα και αποξηραμένα σύκα 

9.10€ 

Σαλάτα του Καίσαρα 

8.80€ 

Ρόκα – Σπανάκι 

βαλεριάνα, λούζα Μυκόνου, παλαιωμένη γραβιέρα, πορτοκάλι & καρύδια 

9.10€ 

Ρόκα 

παρμεζάνα, κουκουνάρι, φράουλες, λιαστή ντομάτα & τραγανό προσούτο 

9.10€ 

Σαλάτα 

με παξιμάδι, πιπεριές, αγγούρι, ντοματίνια & μους φέτας με παλαιωμένο ξύδι & μυρωδικά 

9.10€ 

Μαριναρισμένος σολομός 

με ρούμι και καρδιές σαλατικών, γαρίδες*, μάνγκο & σάλτσα αυγοτάραχο 



10.80€ 

Πανδαισία σαλατικών 

με καπαρόφυλλα Σαντορίνης, κρουτόν Κυθήρων & αρωματική βινεγκρέτ 

7.80€ 

Πράσινα σαλατικά 

με ανθότυρο, απάκι κοτόπουλο, πορτοκάλι, κάσιους και βινεγκρέτ από κράνα 

9.10€ 

Pasta – Risotti 

Νιόκι* 

με Περουβιανή πατάτα, πουρέ τρούφας και προσούτο 

12.80€ 

Ραβιόλια* 

γεμιστά με ρικότα, σπανάκι σε σάλτσα ροζέ 

9.80€ 

Ταλιολίνι* 

με κοτόπουλο, μπρόκολο, κρέμα παρμεζάνας και πούδρα μυρωδικών 

9.50€ 

Φαρφάλες 

με καπνιστό σολομό*, φρέσκο σολομό, ντοματίνια, άνηθο, vodka και σάλτσα γαρίδας 

11.40€ 

Κλασική carbonara 

με πέννες, αυγό, μπέικον, κρέμα και παρμεζάνα 

9.20€ 

*κατεψυγμένα 

Παπαρδέλες* 

με μανιτάρια πορτσίνι και κρέμα τρούφας 

11.80€ 

Σπαγγέτι 



με ντοματίνια, μποκοτσίνι και βασιλικό 

8.80€ 

Ριζότο 

με άγρια μανιτάρια & πουρέ μαύρης τρούφας 

11.80€ 

Ριζότο 

με σπαράγγια, γκοργκοντζόλα & τραγανό προσούτο 

11.80€ 

Pizza 

Pizza Μαργαρίτα 

με μοτσαρέλλα, ντομάτα & βασιλικό 

10.20€ 

Pizza με προσούτο, 

μοτσαρέλλα, ντομάτα & φύλλα ρόκας 

14.80€ 

Pizza με πεπερόνι, 

μοτσαρέλα, παρμεζάνα, chorizo & ντομάτα 

12.80€ 

Pizza με ντοματίνια, 

πιπεριές, μανιτάρια, μπέικον, ζαμπόν & πεπερόνι 

14.80€ 

Pizza με κρέμα τρούφας, 

φρέσκια μοτσαρέλα και άγρια μανιτάρια 

14.80€ 

Δημιουργικές Προτάσεις 

Χοιρινό φιλέτο 

με κρούστα μυρωδικών και σως σταφυλιού 

14.80€ 



Τραγανή πανσέτα 

σε κενό αέρος (vacuum) με γλάσσο καπνιστής bbq και baby πατάτες 

10.80€ 

Ταλιάτα μόσχου (Black Angus) 

με πουρέ Σαν-Μιχάλη και sauce κόκκινου κρασιού με θυμάρι 

21.90€ 

Μπουτάκι κοτόπουλο, 

γεμιστό με κεφαλοτύρι Ελασσόνας, πιπεριές, προσούτο και sauce μουστάρδας και μέλι 

12.80€ 

Rib-Eye 400gr. 

με sauce Café de Paris και πατάτες Νέας Γης 

21.90€ 

Χαβανέζικα σουβλάκια κοτόπουλο 

με ανανά και sweet chili 

10.80€ 

Κοτόπουλο ταντούρι 

με sauce γιαουρτιού και πράσινο ρύζι 

12.80€ 

Μπιφτεκάκια γαλοπούλας 

με λαχανικά σχάρας και σάλτσα από θυμάρι 

12.80€ 

Χοιρινά φιλετάκια 

με λαχανικά, νούντλς & γλυκόξυνη σάλτσα 

12.80€ 

Μοσχαρίσιο burger 

με μαγιονέζα τρούφας, μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar και ψητές πατάτες 

10.80€ 

Σολομός 



σε κρούστα φουντουκιού με ρύζι λαχανικών και σάλτσα σόγιας με μέλι 

15.80€ 

Γαριδομακαρονάδα* Piu Verde 

14.80€ 
*κατεψυγμένα 

Πιάτα Σχάρας 

Σολομός* 

15.20€ 

Φιλέτο κοτόπουλο 

11.60€ 

Φιλέτο χοιρινό 

15.20€ 

Μοσχαρίσια μπιφτέκια 

9.50€ 

Μπιφτέκια γαλοπούλας 

9.80€ 

Επιλογή από: πουρέ, λαχανικά σχάρας, σαλάτα, τηγανιτές πατάτες 
*κατεψυγμένα 

Επιδόρπια 

Paris-Brest 

πραλίνας με κροκάν φεγιετίνης, ganache σοκολάτας & παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης 

6.90€ 

Σοκολατόπιτα 

με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης & σάλτσα σοκολάτας 

6.90€ 

Lemon Pie 



με sorbet βατόμουρο 

6.90€ 

Μπισκότο Brownies 

με mousse σοκολάτας & παγωτό 

6.90€ 

Cheesecake 

με μπισκότο Digestive & sauce φράουλα 

6.90€ 

Σπασμένο Mille-Feuilles 

με παγωτό κρέμα σοκολάτα και crème brulée 

6.90€ 

Προφιτερόλ 

με σουδάκια παγωτού & σάλτσα ζεστής σοκολάτας 

6.90€ 

Δίχρωμο cheesecake φούρνου 

με σοκολάτα και κρέμα 

6.20€ 

 

Επιμέλεια Μενού: 
Τζιέρας Χρήστος 
Chef de Cuisine: 
Γονιδέλης Κώστας 

 


