Breads served with olive selection &
sundried tomato puree
Bread | Ψωμί | 2€
Pita | Πίτα | 3€

Greek Meze - Μεζεδάκια
Tarama fish roe | Ταραμάς Λευκός
13€
Tyrokafteree spicy Feta cheese | Τυροκαυτερή Με Φέτα
13€
Tzatziki Greek yogurt with cucumber & garlic | Τζατζίκι
10€
Baba ghanoush with smoked eggplant | Μελιτζανοσαλάτα Καπνιστή
17€

Meze combo Combination of four dips
Ποικιλία Από τέσσερις αλοιφές

35€

Appetizers - Μεζεδάκια
Sea Urchin with grilled bread
Αχινός Με ψητό ψωμί

35€
Beef tartare with chives, lemon, soya & greek olive oil
Μοσχαρίσιο ταρτάρ Με σχοινόπρασο, λεμόνι, σόγια & ελαιόλαδο

42€
Tuna Tartare fresh tuna cubes, avocado, chilli
lime, sesame & fresh herbs
Τόνος ταρτάρ φρέσκος τόνος σε κύβους με αβοκάντο, τσίλι, λάιμ
σουσάμι και φρέσκα αρωματικά

39€
Sea bass ceviche lime, jalapenos, red onion, avocado, coriander
42€
Mojama preserved Aegean tuna loin carpaccio with
fennel, lemon, chilies, olive oil & salt cured roe of tuna
Μοχάμα Ωριμασμένος τόνος σε λεπτές φέτες με λεμόνι,
φινόκιο, τσίλι, ελαιόλαδο & αυγοτάραχο

34€
Bonito salt cured with pickled cucumber
ponzu sauce & crispy tapioca
Λακέρδα με πίκλα αγγουριού, τραγανή ταπιόκα
& σάλτσα πόνζου

35€

Appetizers - Μεζεδάκια
Couscous in house smoked eel, beetroot, parmesan cheese
fresh herbs, orange fillets & horse radish
Κουσκούς με καπνιστό χέλι, παντζάρι, παρμεζάνα, φρέσκα μυρωδικά
πορτοκάλι & άγριο ραπάνι

34€

Fava

Φάβα Παντρεμένη

12€

Santorinian white eggplant grilled stuffed with peppers, onion,
herbs, walnut & grinded feta cheese.
Λευκή μελιτζάνα Σαντορίνης με πιπεριές, κρεμμύδι, μυρωδικά,
καρύδια & τριμμένη φέτα

25€

Horta local greens

Χόρτα Άγρια χόρτα εποχής

14€

Talagani cheese brown crusted with honey
Ταλαγάνι Ψητό με μέλι

18€

Octopus grilled with oregano, greek olive oil & cherry tomatoes
Χταπόδι Ψητό με ρίγανη, ξύδι & ντοματίνια

20€

Fried calamari squid with greek yogurt, lemon & chives
Καλαμάρι Τηγανητό & σος λεμονιού

20€

French fries

Φρέσκες τηγανητές πατάτες

10€

Truffle fries with truffle cream

Φρέσκες τηγανητές πατάτες με κρέμα τρούφας

20€

Salads - Σαλάτες

Greek
Cucumber, onion, Feta cheese,
peppers, olives & capers
Χωριάτικη σαλάτα
Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, Φέτα,
πιπεριά, ελιές & κάπαρη

18€

Tuna
Spring onions, preserved Αegean tuna & quail egg
Τονοσαλάτα
Μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι, τόνος & αυγό ορτυκιού

26€

Qinoa salad
with avocado, cherry tomatoes, green beans, olives,
peppers, fresh herbs & lemon sauce
Σαλάτα κινόα
Με αβοκάντο, φασολάκια, ελιές, φρέσκα μυρωδικά
& σος λεμονιού

24€

Santorinian cherry tomatoes
watermelon, fresh basil & local Santorinian cheese “Chloro cheese”.
Ντοματίνια Σαντορίνης
καρπούζι, φρέσκος βασιλικός & χλωρό τυρί

28€

Main courses - Κυρίως πιάτα

Skioufixta fresh Cretan pasta with house smoked salmon & broccoli
Σκιουφιχτά Kαπνιστό σολομό & μπρόκολο

32€

Shrimps orzo, tomato sauce & feta cheese
Γαρίδες Με κριθαράκι & φέτα

34€

Risotto with fresh green asparagus & black summer truffles
Ριζότο Με σπαράγγια & καλοκαιρινή τρούφα

34€

Beef Cheeks slowly cooked with mashed potatoes
Μοσχαρίσια Μάγουλα Σιγομαγειρεμένα με πουρέ πατάτας

36€

Fish Fillet with zucchini ribbons & wild fennel sauce

Φιλέτο ψαριού Σπαγγέτι κολοκυθιού & σος αγριομάραθου

41€

Osietra Gold Caviar & Blini 30gr.
Osietra Gold Caviar & Blini 30gr.

240€

Beluga Caviar & Blini 30gr.
240€
Sea Bass served in a golden salt shell 800gr
124€
Lobster served grilled with herb butter or tossed with spaghetti
Αστακός ψητός ή με πάστα

156€

Sunset delicacy
Osietra Caviar & Blini (50gr)
384€

Grill - Στα κάρβουνα

Black Angus rib eye dry aged 300gr
Καρδιά της σπάλας 300gr

60€
Black Angus flap 250gr
Χαμηλό πίσω κομμάτι του μόσχου 250gr

40€
Wagyu beef fillet 250gr
Μοσχαρισιο φιλέτο 250gr

84€
Kagoshima strip loin 220gr
served with bearnaise sauce, chimichurri sauce & grilled baby lettuce
Καγκοσίμα παραφίλετο 220gr
σερβίρεται με σάλτσα μπεαρνέζ, τσιμιτσούρι & ψητά μαρουλάκια

170€
Βlack angus tomahawk ribeye, bone in
Τόμαχοκ μπριζόλα με κόκαλο

156€ per/kilo
Wagyu tomahawk ribeye, bone in
276€ per/kilo
Black Angus beef burger
With tomato, bacon, spicy bacon marmalade, onion,
lettuce, ketchup & mayo
Μοσχαρίσιο Μπέργκερ Black Angus
Με τομάτα, μπέικον, μαρμελάδα μπέικον, κρεμμύδι,
μαρούλι, κέτσαπ & μαγιονέζα

40€

Grill - Στα κάρβουνα

Boneless chicken leg
Κοτόπουλο μπούτι χωρίς κόκαλο

34€
Lamb chops Greek style
Αρνίσια παϊδάκια

38€
Catch of the day
Grilled or in a golden salt shell
Ψάρι ημέρας
Ψητό ή σε κρούστα αλατιού

144€

Sides of your choice - Συνοδευτικά της επιλογής σας

Truffle mush potatoes

Πουρές πατάτας με τρούφα

14€
Truffle fries

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες με κρέμα τρούφας

14€
Mushrooms | Naxos famed fried potatoes | Green salad
Μανιτάρια | Τηγανητές πατάτες από τη Νάξο | Πράσινη σαλάτα

Pacman Kids

Kid friendly Greek salad
tomatoes, cucumber, Feta cheese & olives
Χωριάτικη σαλάτα για παιδιά
Ντομάτα, αγγούρι, Φέτα & ελιές

13€
Spaghetti
tomato & basil or meat sauce
Ζυμαρικά
Ντομάτα & βασιλικό ή με κιμά

20€
In house fish stick
with tartar sauce
Φρέσκα τηγανητά κομματάκια ψαριού
Με σος μαγιονέζας

18€
Chicken bites with honey mustard dressing
Tραγανές κοτομπουκιές με σος μέλι & μουστάρδα

15€
Beef burger
With tomato, bacon, caramelized onion,
lettuce, ketchup & mayo
Μοσχαρίσιο Μπέργκερ
Με τομάτα, μπέικον, κρεμμύδι, μαρούλι,
κέτσαπ & μαγιονέζα

40€
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice).
Please inform our staff of any allergies or dietary restrictions.
Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό του εστιατορίου μας για αλλεργίες ή διατροφικές ιδιαιτερότητες.

