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A’ la Carte Menu 

 
Salads 

Graviera Cheese Salad                                        14 € 
(Mixed salad, cucumber, cherry tomato, PDO graviera cheese and calamansi vinaigrette)  

(Ανάμεικτη σαλάτα με αγγούρι, τοματίνια, γραβιέρα ΠΟΠ και vinaigrette calamansi) 
 

Caesar Salad                            18 € 
(Mixed green leaves, iceberg, roasted chicken breast, garlic flavored croutons, corn and 
parmesan cheese) 

(Ανάμεικτη σαλάτα με αγγούρι, iceberg, ψητό στήθος κοτόπουλο, κρουτόν αρωματισμένα 
με σκόρδο, καλαμπόκι και παρμεζάνα) 
 

Greek Salad                                                                                                   14 € 
(Tomato, cucumber, PDO feta cheese, olives, capers, green pepper and onion) 

(Τομάτα, αγγούρι, φέτα ΠΟΠ, ελιές, κάππαρη, πράσινη πιπεριά και κρεμμύδι) 
 

Roasted Peach Salad                                                                                      16 € 
(Mixed salad, roasted peach, walnuts, cherry tomato, smoked ham and tsalafouti cheese 
vinaigrette) 

(Ανάμεικτη σαλάτα με ψητό ροδάκινο, καρύδια, τοματίνια, καπνιστό χοιρινό και 
vinaigrette από τυρί τσαλαφούτι) 
  

Appetizers 

Fried squid                                                14 € 
(fried squid with gremolata and spicy yogurt dip) 

(Τηγανητό καλαμάρι με σάλτσα φρέσκων μυρωδικών και πικάντικο ντιπ γιαουρτιού) 
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Octopus with Fava                                              18 € 
(Mediterranean split peas, octopus slow cooked in red wine, caramelized onions and 
capers) 

(Χταπόδι μαγειρεμένο σε κόκκινο κρασί, μεσογειακή φάβα, κάππαρη και καραμελωμένα 
κρεμμύδια) 

 

Marinated anchovies                    14 € 
(Marinated anchovies with red pepper seeds, aged vinegar and roasted beetroot 
carpaccio) 

(Μαριναρισμένος γαύρος σε μπούκοβο και παλαιωμένο ξύδι και carpaccio παντζαριού) 

 

Shrimp and Scallops Saganaki                        22 € 
(Shrimps, scallops, leek confit, baby potatoes, lemongrass and PDO graviera cheese) 

(Γαρίδες και χτένια σαγανάκι με πράσο κονφί, πατάτες baby , λεμονόχορτο και γραβιέρα 
ΠΟΠ) 

 

Stuffed Tomato                                        13 € 
(Stuffed tomato with black rice, herbs, raisins and PDO feta cheese)  

(Τομάτα γεμιστή με μαύρο ρύζι, μυρωδικά, σταφίδες και φέτα ΠΟΠ) 
 

Eggplant Saganaki                                        14 € 
(Eggplant with fresh tomato sauce, mozzarella and parmesan)   

(Μελιτζάνες σαγανάκι με φρέσκια τομάτα, μοτσαρέλα και παρμεζάνα) 
 

Greek Cheese Pie                                        12 € 
(Pie with with PDO feta cheese and olive marmalade dip)   

(Τυροπιτάρι με φέτα ΠΟΠ και μαρμελάδα από ελιές καλαμών) 
 

Roasted Sardines                    14 € 
(Roasted sardines, spinach with herbs and cucumber cannelloni with tzatziki)  

(Ψητές σαρδέλες, σπανάκι με βότανα και κανελόνι αγγουριού γεμιστό με τζατζίκι) 
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Souvlaki  

Greek Gyros                                     15 € 
(Pork Gyros with roasted tomato, pita bread, yogurt with cucumber and dill and freh cut 
fries)   

(Γύρος χοιρινός με πίτα, ψητή τομάτα, ντιπ γιαουρτιού με αγγούρι και άνηθο και 
φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες)  
 

Chicken Souvlaki                           16 € 
(Chicken souvlaki with pita bread, roasted tomato, vegetables, aged mustard and parsley 
oil with fresh cut fries)   

(Στήθος κοτόπουλου σουβλάκι, πίτα, ψητή τομάτα, λαχανικά, παλαιωμένη μουστάρδα και 
λάδι μαϊντανού)  
   

 

Burgers & Club Sandwich 

Cheese Burger                     18 € 
(100% ground beef patty, edam cheese, iceberg, tomato, mayo and fresh cut fries)  

(100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί ένταμ, iceberg, τομάτα, μπέικον, μαγιονέζα και 

φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες) 

 

Katsu Burger                         20 € 
(Beef fillet in parmesan crust, coleslaw salad, cheddar cheese, hoisin sauce and fresh cut 
fries)  

(Μοσχαρίσιο φιλέτο σε κρούστα παρμεζάνας, σαλάτα coleslaw, τυρί τσένταρ, σάλτσα 
hoisin και φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες)  

 

Salmon Burger                     24 € 

(Salmon burger with fresh herbs, cream cheese, ginger flavoured carrot paste, cucumber, 
spinach and fresh cut fries)  

(Σολωμός ψητός με φρέσκα μυρωδικά, τυρί κρέμα πάστα καρότου αρωματισμένη με 
τζίντζερ, αγγούρι, σπανάκι και φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες)  
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Chicken Club Sandwich                  16 € 
(Chicken fillet, turkey, edam cheese, mayo, tomato, mix salad and fresh cut fries)   

(Στήθος κοτόπουλου, γαλοπούλα, τυρί ενταμ, μαγιονέζα, τομάτα, ανάμεικτη σαλάτα και 
φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες) 
 

Wine & Tomato Club Sandwich               16 € 
(Smoked ham, cheddar, mozzarella, chorizo marmalade with wine and tomato sauce and 
fresh cut fries)   

(Καπνιστό χοιρινό ζαμπόν, τσένταρ, μοτσαρέλα, μαρμελάδα από chorizo σκεπασμένο με 
σάλτσα από τομάτα και κρασί και φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες)  
 

Monte Christo Club Sandwich                18 € 
(Smoked ham, bacon, cream cheese, edam cheese, mixed salad, raspberry marmalade 
and fresh cut fries)   

(Μπέικον, καπνιστό χοιρινό ζαμπόν, ένταμ, ανάμεικτη σαλάτα, μαρμελάδα βατόμουρου 
και φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες)  

 

Pizza    

Margarita                                         15 € 
(Fresh tomato sauce, mozzarella and parmesan)   

(Φρέσκια σάλτσα τομάτας με μοτσαρέλα και παρμεζάνα)  
 

Greek                                              16 € 
(Fresh tomato sauce, olives, capers, green pepper, onion and PDO feta cheese)  

(Φρέσκια σάλτσα τομάτας, ελιές, κάππαρη, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι και φέτα ΠΟΠ)  
 

Prosciutto                                          17 € 
(Fresh tomato sauce, prosciutto, mozzarella and basil oil)   

(Φρέσκια σάλτσα τομάτας με προσούτο, μοτσαρέλα και λάδι βασιλικού)  
 

Mushroom                                          17 € 
(Fresh tomato sauce, variety of mushrooms, mozzarella and truffle oil)   

(Φρέσκια σάλτσα τομάτας με ποικιλία μανιταριών, μοτσαρέλα και λάδι τρούφας)  
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Pasta & Risotti   

Bolognese                                                                                                       16 € 
(Linguini, 100% ground beef, fresh tomato sauce flavored with cinnamon and parmesan 
cheese) 

(Λινγκουίνι με 100% μοσχαρίσιο κιμά, φρέσκια σάλτσα τομάτας αρωματισμένη με κανέλα 

και παρμεζάνα) 

 

Shrimps                                                                                                          22 € 
(Linguini, shrimps, fresh tomato sauce with peppers, onion and garlic) 

(Λινγκουίνι με γαρίδες, φρέσκια σάλτσα τομάτας, πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο) 

 

Carbonara                                                                                                       18 € 
(Papardelle, guanciale, pecorino cream and mushrooms)  

(Παπαρδέλες, guanciale, κρέμα από πεκορίνο και μανιτάρια)  
 

Bloody Mary                                                                                                    18 € 
(Papardelle, fresh tomato sauce, leek, red chili, celery and vodka) 

(Παπαρδέλες με φρέσκια σάλτσα τομάτας, πράσο, κόκκινο τσίλι, σέλερι και βότκα)  
 

Shrimp & Beetroot                                                                                         22 € 
(Orzo, shrimps, beetroot, sour cream and truffle oil)  

(Κριθαράκι με γαρίδες, παντζάρι, sour cream και λάδι τρούφας)  

  

Octopus & Spinach                                                                                         20 € 
(Orzo, spinach with fresh herbs, red chili, octopus and cinnamon)   

(Κριθαράκι με χταπόδι, σπανάκι, κόκκινο τσίλι και κανέλα)  

 

Salmon & lemon risotto                                                               24 € 
(Lemon risotto with asparagus, chives, lemon zest and grilled salmon) 

(Ριζότο λεμονιού με σπαράγγια, σχοινόπρασο, ξύσμα λεμονιού και ψητό σολωμό) 
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Squid Risotto                                                                                                  22 € 
(Black rice, lemon zest and squid linguini)  

(Μαύρο ρύζι, ξύσμα λεμονιού και λινγκουίνι καλαμαριού)  

 

Meat 

Beef Fillet                                      32 € 
(Beef fillet accompanied with roasted vegetables/ roasted potatoes/ fresh cut fries and 

sauce of choice mushroom sauce/ hazelnut and truffle sauce) 

(Φιλέτο μοσχαρίσιο συνοδευόμενο από ψητά λαχανικά/ ψητές πατάτες/ φρεσκοκομμένες 

τηγανητές πατάτες και σάλτσα μανιταριών/ φουντούκι και τρούφα)  

  

Chicken Fillet                                                                                                  22 € 

(Chicken fillet accompanied with potato gnocchi and smoked cheese/ spinach and rice 

with lemon and herbs) 

(Φιλέτο κοτόπουλου με νιόκι πατάτας και καπνιστό τυρί/ σπνακόρυζο με λεμόνι και 

φρέσκα μυρωδικά)  

 

Entrecote Beef Steak                                                                                     32 € 

(Beef steak accompanied with asparagus and baby potatoes/ fresh cut fries and  

sauce of choice hollandaise sauce/ pepper and cacao sauce) 

(Μοσχαρίσια μπριζόλα συνοδευόμενη από σπαράγγια και πατάτες baby/ φρεσκοκομμένες 
πατάτες τηγανητές και σάλτσα hollandaise/ σάλτσα πιπεριών και κακαόσπορο)  
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Fish 

Sea Bream Fillet                                       26 € 
(Sea bream poele with black rice, vitelotte puree, yogurt and chimichurri sauce) 

(Φιλέτο τσιπούρας στο τηγάνι με μαύρο ρύζι, πουρέ περουβιανής πατάτας, γιαούρτι 

και σάλτσα chimichurri)  

 

Pagrus Fillet Fricasée                                                                                    30 € 
(With roasted celery root, spinach, leek confit, baby potatoes and dill butter lemon sauce) 
(Φαγκρί φρικασέ με ψητή σελινόριζα, σπανάκι με μυρωδικά, πράσο κονφί, πατάτες baby  
και σάλτσα αυγολέμονο με βούτο και άνηθο) 

 

Salmon Fillet                                       30 € 
(Grilled salmon fillet with vegetables fondant, cherry tomatoes and sauce with leek, 

carrot and saffron) 

(Φιλέτο σολωμού ψητό με λαχανικά φοντάν, τοματίνια και σάλτσα με πράσο, καρότο 

και σαφράν)  

 

Grilled Sea Bream                               45 €/Kg 
(Sea bream grilled served with fava, beetroot salad, spinach with herbs and roasted 

vegetables) 

(Tσιπούρα ψητή συνοδευόμενη από φάβα, σαλάτα παντζαριού, σπανάκι με μυρωδικά 

και ψητά λαχανικά)   

 

Grilled Pagrus                               50 €/Kg 
(Pagrus grilled served with fava, beetroot salad, spinach with herbs and roasted 

vegetables) 

(Φαγκρί ψητό συνοδευόμενο από φάβα, σαλάτα παντζαριού, σπανάκι με μυρωδικά και 

ψητά λαχανικά)   
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Desserts 

Chocolate moelleux                                                                                         11 € 

(with tonka beans and vanilla whipped cream)   

(αρωματισμένο με tonka και σαντιγύ βανίλια) 

 

Rum cake                                                                                                        14 € 

(with raisins, vanilla ice cream and hibiscus syrup)   

(με σταφίδες, παγωτό βανίλιας και σιρόπι ιβίσκου) 

 

Galaktoboureko                                                                                               12 € 

(Greek custard filled pastry with white chocolate, citrus zests,                   
Wine syrup and kaimaki ice cream)  

(με λευκή σοκολάτα, σιρόπι από λευκό κρασί και παγωτό καϊμάκι )    

                                                             

Ekmek kadayif                                                                                                 14 € 
 
(Kadayif pastry with syrup, butter milk & vanilla cream and whipped cream)  

(Εκμεκ Κανταΐφι σιροπιασμένο, βουτυρόκρεμα αρωματισμένη με βανίλια και Σαντιγύ  ) 
                                                                                              
 
 
*All ice creams are gluten & preservatives free 


