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Πρωϊνό / Breakfast (09:00 – 12:00)
Αλμυρά / Savory
Τσιαπάτα με κοτόπουλο, προσούτο,
iceberg, Πεκορίνο και κρέμα μουστάρδας

5,00€

Ciabatta with chicken, procuitto di parma, iceberg,
pecorino cheese and mustard cream sauce

Croque madame με καπνιστό ζαμπόν,
καπνιστό Βερμίου, αυγό τηγανιτό
και σάλτσα mornay

7,00€

Croque madame with smoked ham, smoked
Vermion cheese, fried egg and mornay sauce

Αυγά benedict με καπνιστό σολομό, σπανάκι
και σάλτσα hollandaise σε φρυγανισμένο
προζυμένιο ψωμί

9,00€

Eggs benedict on toasted sourdough bread with
smoked salmon, spinach and sauce hollandaise

Καγιανάς με φρέσκια ντομάτα και φέτα
σε φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί

6,50€

Traditional Greek “Kagianas”, eggs scrumbled with
fresh tomato and feta cheese on top of toasted
“village” bread. -Vegetarian-

Ομελέτα ασπράδια με ανθότυρο, σπανάκι,
αβοκάντο και φουρνιστά ντοματίνια

6,50€

Egg white omelette with anthotyro cheese, avocado
and oven-baked cherry tomatoes. -Vegetarian-

Παραδοσιακή στριφτόπιτα με μυρώνια,
καυκαλήθρες και σπανάκι

6,00€

Traditional Greek “Striftopita”. Spiral pie with greek herbs
& spinach. -Vegan-

Γλυκά / Sweet delicacies
Pancakes με επιλογή από: φρούτα,
μερέντα, σιρόπι σφένδαμου, μαρμελάδα
και φυστικοβούτυρο -V-

6,00€

Pancakes with various toppings: Fresh fruits,
chocolate-hazelnut spread, maple syrup,
marmalade or peanut butter -Vegan-

Γιαούρτι με φρούτα εποχής

5,00€

Greek yogurt with seasonal fruits

Γιαούρτι με θυμαρίσιο μέλι και granola

6,00€

Greek yogurt with granola and thymus honey

Μηλόπιτα

6,00€

Apple pie

Pecan pie

7,00€

Μοusse διπλής σοκολάτας
με καραμελωμένα φουντούκια

6,50€

Double chocolate mοusse with candied hazelnuts.

Cheese cake με μαυροκέρασο

6,50€

Black cherry cheesecake

Εκμέκ πολίτικο με τσουρέκι
Traditional, Greek ekmek with “Tsoureki”
(sweet bread)

6,50€

Μεσημεριανό / Lunch
Σαλάτες / Salads

(12:00 - 18:00)

Σαλάτα εποχιακών λαχανικών
με dressing εσπερειδοειδών
και κρουτόν από χαρούπι -Vegan-

6,00€

Salad with seasonal leafy greens, citrus dressing
and carob croutons -Vegan-

Σαλάτα με κοτόπουλο, μαρούλι, ραντίτσιο,
μανιτάρια, φλούδες γραβιέρας και βινεγκρέτ
μουστάρδας

10,00€

Chicken salad with radicchio, mushrooms,
graviera cheese ﬂakes and mustard vinaigrette

Κινόα με καπνιστό σολομό, φακές beluga,
αβοκάντο, μυρωδικά, μοσχολέμονο
και ταραμά ταχίνι

11,00€

Quinoa salad with smoked salmon, beluga lentils,
avocado, fresh herbs, lime and tahini ﬁsh roe.

Κυρίως / Main dishes
Φιλέτο σολομού με quinoa, σαλάτα
από φύτρες, αβοκάντο και σάλτσα mango

16,00€

Salmon ﬁllet with quinoa, sprouts, avocado & mango sauce

Black angus burger με μαρούλι, ντομάτα,
καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί μετσοβόνε,
και μαγιονέζα τρούφας
Black Angus burger with lettuce, tomato, caramelized
onions, metsovone cheese and truﬄe mayo

Ριγκατόνι με φρέσκια σάλτσα ντομάτας,
βασιλικό και κεφαλοτύρι Ελασσώνας
Rigatoni with fresh pomodoro sauce, basil
and Greek Kefalotiri cheese from Elassona

Νιόκι με οσομπούκο, ντοματίνια, γκρεμολάτα
μυρωδικών και παλαιωμένη παρμεζάνα
Gniocchi with osso buco, cherry tomatoes, italian herb
gremolata and aged parmesan cheese

Σωταρισμένα μανιτάρια pleurotus
με ριζότο και ξηρούς καρπούς -VeganSauteed pleurotus mushrooms, served with risotto
and nuts -Vegan-

12,00€

7,00€

17,00€

8,00€

Ταλιατέλες με γαρίδες, κρέμα κολοκύθας
και μαστιχοτύρι Άνδρου
Tagliatelle with shrimp, pumpkin cream
and “Mastihotiri” from Andros Island

12,00€

Ριζότο με κοτόπουλο, σπαράγγια,
λιαστή ντομάτα και πεκορίνο
Chicken risotto, with asparagus, sun-dried
tomatoes and pecorino cheese

12,00€

Κids menu (all day) -έως 7 ετών / up to 7 year’s oldΡιγκατόνι με φρέσκια σάλτσα ντομάτας

5,00€

Rigatoni with fresh pomodoro sauce.

Κοτόπουλο μπιφτέκι με ελληνικά πιτάκια,
πατατούλες τηγανιτές & ελληνική σαλάτα

6,00€

Chicken burger with greek pita bread
and french fries. Served with Greek salad.

Cheeseburger με μοσχαρίσιο κιμά, cheddar sauce
και μαρούλι. Συνοδεύεται από σαλάτα με cherry
ντοματίνια και sticks από αγγουράκια

7,00€

Cheeseburger with burger, cheddar sauce and lettuce.
Served with cherry tomatoes and cucumber sticks.

Pizza Mαργαρίτα / Pizza Margarita

5,00€

Δείπνο / Dinner (19:00 - 00:00)
Ορεκτικά / Appetizers
Spring rolls με κατσικίσιο τύρι, λούζα
και μαρμελάδα ντομάτας

6,50€

Spring rolls with goat cheese, Greek louza & tomato marmalade

Mini burger με βοδινό μπιφτέκι, καραμελωμένο
κρεμμύδι και τυρί μετσοβόνε (2 τεμ)

7,00€

Mini beef burger with caramelized onion and Greek
Metsovone cheese. (2 pieces)

Πίτσα με προσούτο Πάρμας & φρέσκια ρόκα
Pizza with procuitto di Parma and arugula

Αρμένικη πίτα με κοτόπουλο tandoori

10,00€

6,00€

Armenian pie with chicken tandoori

Σαλάτα εποχιακών λαχανικών με dressing
εσπερειδοειδών & κρουτόν από χαρούπι -Vegan-

6,00€

Salad with seasonal leafy greens, citrus dressing
and carob croutons -Vegan-

Buratta με ψητή κολοκύθα, ρόκα, miso,
φουντούκια, pink grapefruit και vinaigrette
πορτοκάλι -Vegeratian-

10,00€

Buratta with grilled pumpkin, miso, hazelnuts,
pink grapefruit and vinaigrette -Vegeratian-

Σαλάτα σπανάκι με ανθότυρο, πράσινο μήλο,
λιναρόσπορο, κρουτόν από χαρουπόψωμο
και vinaigrette μελιού -Vegetarian-

9,00€

Spinach salad with anthotiro cheese, green apple,
ﬂaxseed, carob croutons and honey vinaigrette
-Vegetarian-

Κυρίως / Main dishes
Black angus burger με μαρούλι, ντομάτα, καραμελωμένα
κρεμμύδια, μετσοβόνε και μαγιονέζα τρούφας

12,00€

Black Angus burger with lettuce, tomato, caramelized onions,
Metsovone cheese and truﬄe mayo

Ριζότο με κολοκύθα, γαρίδες, coulis από πιπεριά
φλωρίνης και πεκορίνο

13,00€

Risotto with pumpkin, shrimps, coulis from Greek Florini
peppers and Pecorino cheese

Ταλιατέλες με τόνο tartare, κάπαρη,
ντομάτα και περγαμόντο

13,00€

Tagliatelle with tuna tartare, capers, tomato & bergamot

Koτόπουλο churrasco με λαχανικά σχάρας
και sticks από φρεσκοτηγανισμένες πατάτες

9,50€

Churrasco chicken with grilled vegetables & french fry sticks

Χοιρινό κότσι iberico de bellota με baby πατατούλες
φούρνου και σως ματζουράνας

11,00€

Pork iberico de bellota with oven-baked baby potatoes
and marjoram sauce

Rib eye steak με οφτές baby πατάτες,
παρμεζάνα, ξινή κρέμα και κέτσαπ πιπεριάς
Rib eye steak with baby potatoes, parmesan
cheese, sour cream and pepper ketchup

25,00€

Γλυκά / Sweet delicacies
Lemon pie με φρούτα του δάσους,
καραμελωμένο φιστίκι και σορμπέ φράουλα

8,00€

Lemon pie with red fruits, candied pistachio
and strawberry sorbet

Tιραμισού με κρέμα και αφρό espresso

7,00€

Tiramisu with cream and espresso foam

Παγωτά σε διάφορες γεύσεις (100γρ)

6,00€

Ice cream scoop, various ﬂavors (100gr)

Σορμπέ φράουλα ή mango (100γρ)
Sorbet scoop, strawberry or mango (100gr)

Cοcktails 10,00€
Classic Mojito
Ρούμι, χυμός lime, καστανή ζάχαρη, club soda
White rum, lime juice, brown sugar, club soda

Caipirosca
vodka, χυμός lime, καστανή ζάχαρη
vodka, lime juice, brown sugar

Apple Martini
vodka, χυμό μήλου, apple schnapps
vodka, apple juice, apple schnapps

Strawberry Daquiry
vodka, strawberry schnapps, χυμό lime,
φρέσκιες φράουλες, triple sec
vodka, strawberry schnapps, lime juice,
fresh strawberries, triple sec

Margarita
Τεκίλα, triple sec, χυμόε από λεμόνι και λάιμ
tequila, triple sec, lemon lime juice

Mastic Cocktail Champagne
Μαστίχα λικέρ, αφρώδης οίνος, φασκόμηλο

mastic liqueur, sparkling wine, sage leaf

Long drinks 8,00€
Gin & 3cents tonic
Vodka με pink grapefruit soda
Bacardi soda
Aperol Spritz
prosecco, aperol aperitif, club soda

Lemon Spritz
limoncello liqueur, χυμός λεμόνι, αφρώδης οίνος
limoncello liqueur, lemon juice, sparkling wine

5,00€

Λευκά κρασιά / White wines
15,00€

Κτήμα Σκούρα “Άκρες“
Ροδίτης / Μοσχοφίλερο
Skouras Estate / Akres (Roditis - Moshoﬁlero)

Kτήμα Αβαντίς
Μοσχάτο / Aσσύρτικο / Viogner
ποτήρι/glass 150ml
Avantis Estate (Moshato-Assyrtiko-Viogner)

Κτήμα Σιγάλα

17,50€
5,00€

20,00€

Ασσύρτικο / Αθήρι
Sigalas Estate (Assyrtiko-Athiri)

Κτήμα Καριπίδη βιολογικό

20,00€

Sauvignon Blanc
Karipidis Estate Bio (Sauvignon Blanc)

Κτήμα Τσέλεπου “Μαντινεία”

20,00€

Μοσχοφίλερο
Tselepos Estate “Mantinia (Moshoﬁlero)

Κτήμα Πατεριανάκη “Μελισσινός” βιολογικό

22,50€

Θραψαθήρι / Sauvignon Blanc
Paterianakis Estate Bio “Melissinos”

Κτήμα Πατεριανάκη “Μελισσόκηπος”

20,00€

Βιδιανό
Paterianakis Estate “Melissokipos” (Vidiano)

Παυλίδης “Τhema”

25,00€

Sauvignon Blanc / Ασσύρτικο
Pavlidis “Thema” (Sauvignon Blanc - Assyrtiko)

Κτήμα Βιβλία Χώρα

25,00€

Sauvignon Blanc / Ασσύρτικο
Vivlia Chora Estate (Sauvignon Blanc - Assyrtiko)

Κτήμα Γεροβασιλείου

27,00€

Μαλαγουζιά
Gerovasiliou Estate (Malagouzia)

Κυρ Γιάννη “Τέσσερις Λίμνες”
Chardonnay / Gewurztraminer
Kyr Gianni “Tesseris Limnes”
Chardonnay / Gewurztraminer

30,00€
ποτήρι/glass 150ml

Κτήμα Σιγάλα Οία Σαντορίνη

7,00€

30,00€

Ασσύρτικο
Sigalas Estate “Oia Santorini” (Assyrtiko)

30,00€

Κτήμα Άλφα
Sauvignon Blanc
Alpha Estate (Sauvignon Blanc)

32,50€

Kτήμα Κατσαρού
Chardonnay
Katsaros Estate (Chardonnay)

32,50€

Γαία Θαλασσίτης
Ασσύρτικο
Gaia Thalassitis (Assyrtiko)

32,50€

Κτήμα Γεροβασιλείου
Chardonnay
Gerovasiliou Estate (Chardonnay)

32,50€

Κτήμα Αργυρού, βαρέλι
Ασσύρτικο
Argyros Estate, barel (Assyrtiko)

36,00€

Gentilini “Robola” Wild Paths
Ρομπόλα / Robola

Κτήμα Βιβλία Χώρα “Όβηλος “
Semillon, Ασύρτικο
Vivlia Chora Estate (Semillon-Assyrtiko)

39,00€
ποτήρι 150ml

12,00€

Ροζέ κρασιά / Roze Wines
Σκούρας “Άκρες “

12,50€

Αγιωργίτικο / Μοσχοφίλερο
Skouras “Akres” (Agiorgitiko-Moshoﬁlero)

Κυρ Γιάννη “Ακακίες”

15,00€

Ξινόμαυρο
Kyr Gianni “Akakies” (Xinomavro)

Γαια "14-18"

22,50€

Αγιωργίτικο
Gaia “14-18” (Agiorgitiko)

Κτήμα Πατεριανάκη Μελισσινός βιολογικό

25,00€

Syrah / Κοτσιφάλι
Paterianakis Estate “Melissinos” Bio (Syrah-Kotsifali)

Κόκκινα κρασιά / Red Wines
Σκούρας “Άκρες”

19,00€

Cabernet Sauvignon / Αγιωργίτικο
Skouras ‘Akres” (Cabernet Sauvignon-Agiorgitiko)

Πεζούλες Nordic Sea Winery

16,00€

Ξινόμαυρο / Merlot
Pezoules Nordic Sea (Xinomavro-Merlot)

ποτήρι/glass 150ml 5,00€

Σκούρας “Portes”

20,00€

Merlot
Skouras Estate “Portes” (Merlot)

ποτήρι/glass 150ml

Κτήμα Πατεριανάκη Μελισσινός βιολογικό

6,00€

25,00€

Syrah / Κοτσιφάλι
Paterianakis Estate “Melissinos” Bio (Syrah-Kotsifali)

Κτήμα Αϊβαλή Νεμέα

30,00€

Αγιωργίτικο
Aivalis Estate Nemea (Agiorgitiko)

Κτήμα Άλφα Reserve - “Παλιά κλήματα”

32,50€

Ξινόμαυρο
Alpha Reserce Estate - “Palia Klimata” (Xinomavro)

Κυρ Γιάννη “Δύο ελιές”

32,50€

Merlot / Syrah / Ξινόμαυρο
Kyr Gianni “Dyo elies” Merlot-Syrah-Xinomavrο ποτήρι/glass 150ml 8,00€

34,00€

Σκούρας “Fleva”
Syrah
Skouras Estate “Fleva” (Syrah)

35,00€

Θυμιόπουλος “Γη & Ουρανός “
Ξινόμαυρο
Thymiopoulos “Gi & Ouranos” (Xinomavro)

37,50€

Gentilini Eclipse
Μαυροδάφνη
Gentilini Eclipse (Mavrodafni)

42,50€

Ντούγκος Ραψάνη
Ξινόμαυρο / Κρασάτο / Σταυρωτό
Dougos Rapsani (Xinomavro-Krasato-Stavroto)

Αντωνόπουλου “Νέα Δρυς” Cabernet
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Antonopoulos “Nea Dris”

ποτήρι/glass 150ml

Κτήμα Kώστα Λαζαρίδη “Chateau Julia”

39,00€
8,00€

42,50€

Merlot
Costa Lazaridi “Chateau Julia” (Merlot)

Σκούρας Μέγας Οίνος
Cabernet Sauvignon / Αγιωργίτικο
Skouras Estate “Megas Oinos” (Cabernet Sauvignon-Agiorgitiko)

42,00€

Αφρώδης οίνοι / Sparkling wines
Cavino Deus λευκός ημιαφρώδης
Ποτήρι / glass 150ml

29,00€
6,00€

Κυρ Γιάννη Ακακίες ροζέ αφρώδης

29,00€

Kyr Gianni “Akakies” roze

Τσέλεπος Villa Amalia Brut

36,00€

Tselepos Villa Amalia Brut

Malvasia rose sparkling ‘ NV Bava, Italia

41,00€

Σαμπάνιες / Champagnes
Moët & Chandon Brut Imperial

80,00€

Moët & Chandon Roze 750ml

90,00€

Palmer Brut 'ΝV’

50,00€

Palmer Brut Roze

50,00€

Veuve Cliquot Brut

80,00€

Bollinger Special Cuvee Brut

90,00€

Laurent - Perrier Brut

75,00€

Mπύρες / Beers
Νήσος lager 330 ml

5,00€

Stella Artois 330 ml

5,00€

Nερά-Αναψυκτικά / Refreshments
Εμφιαλωμένο νερό 1lt

3,00€

Mineral Water 1lt

Ξυνό νερό 1lt

5,00€

Sparkling water 1 lt

Ξυνό νερό 250ml

3,00€

Sparkling water 250ml

Aναψυκτικά 330 ml

2,80€

Refreshments 330ml

Kαφέδες - Ροφήματα / Beverages
Espresso μονό / single

2,50€

Espresso διπλό / double

3,30€

Espresso freddo

3,30€

Cappuccino

3,60€

Flat white

3,60€

Cappuccino διπλό / double

3,90€

Cappuccino latte

3,90€

Cappuccino freddo

3,60€

Iced latte

3,80€

Καφές φίλτρου γαλλικός / ﬁlter coﬀee

2,50€

Στιγμιαίος καφές ζεστός / Instant coﬀee

2,50€

Στιγμιαίος καφές κρύος (φραπέ) / Frappe coﬀee

2,50€

Ελληνικός μονός / Greek single

1,90€

Ελληνικός διπλός / Greek double

2,80€

Σοκολάτα ρόφημα / Hot chocolate

3,60€

Κρύα σοκολάτα / Cold chocolate

3,60€

Τσάι symbeeosis σε διάφορες γεύσεις

3,50€

Symbeeosis tea, various ﬂavors
Γάλα καρύδας / σόγιας / αμυγδάλου: extra χρέωση 0,20€ / μερίδα
Coconut / soy / almond milk: extra charge 0,20€ / serving
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