


ΜΕΖΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΟΙΦΕΣ / APPETIZERS & DIPS 

 

 

Τζατζίκι                  

Tzatziki: yoghurt, cucumber and garlic dip 

         

Ταραμοσαλάτα με λευκό ταραμά αρωματισμένο με ούζο και αυγά χελιδονόψαρου     

Fish roe dip flavored with ouzo and roe from flying fish  

 

Τυροκαυτερή με καπνιστή πιπεριά Φλωρίνης           

Tirokafteri: spicy dip, made with feta cheese and smoked red peppers 

 

Φάβα Σαντορίνης με καραμελωμένα κρεμμυδια και τηγανιτή κάπαρη        

Puréed Split Peas from Santorini with caramelized onions and fried capers 

 

Γαύρος μαρινάτος σε μπρουσκέτα με ταραμοσαλάτα και λάδι βασιλικού       

Marinated fresh anchovies on bruschetta with fish roe dip and basil oil 

 

Καπνιστό σκουμπρί με σκορδαλιά ντομάτας και μαϊντανό                          

Smoked mackerel with tomato garlic puree and parsley 

 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS 

 

 

Χωριάτικη:   ντομάτα, αγγούρι, κόκκινο κρεμμύδι, τρίχρωμες πιπεριές,                                  

                      χαρουποπαξίμαδα, μαύρες ελιές και φέτα Ηπείρου     

Greek salad: tomato, cucumber, red onion, tri-color peppers, carob rusks,  

                     black olives and feta cheese from Epirus 

 

Πράσινη: πανδαισία λαχανικών με κοτοπούλο, βινεγκρέτ μελιού, γραβιέρα Ιθάκης                        
και  σουσαμι 
Green: rich variety of salad greens with chicken, honey vinaigrette,  

            local graviera cheese and sesame 

 

Πατζαροσαλάτα: Φρέσκο παντζάρι με μους γιαουρτιού και καρύδια                      

Beetroot: Fresh beetroot with yoghurt mousse and walnuts 

 

 

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ / HOT STARTERS  

 

 

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες                   

Fresh French fries 

 

Πίτα ημέρας                                                  

Pita (Pie) of the day 

 

Κατσικίσιο τυρί Chèvre παναρισμένο με πάνκο και  μαρμελάδα βατόμουρου    

Goat cheese breaded with panko and raspberry jam 

 



Καλαμαράκια τηγανητά με μαγιονέζα γλυκού τσίλι        

Fried Calamari with sweet chili mayonnaise 

  

Χταπόδι ξιδάτο με φάβα Σαντορίνης                             

Octopus marinated with vinegar, with split pea purée from Santorini 

 

Καραμελωμένες Γαρίδες με ούζο και ξύσμα μοσχολέμονου      

Shrimp Sautéed with ouzo, honey and lime zest 

 

Αυγά μάτια με τραγανές πατάτες μαρμελάδα bacon                                       

Fried eggs with crunchy potatoes and bacon jam 

 

Σπιτικό κεμπάπ σε ανοιχτή κυπριακή πίτα με ψητή ντομάτα, κονφι κρεμμυδιού                   

και φρέσκο γιαούρτι         

Homemade kebab on Cypriot Pita bread with baked tomato, onion confit and fresh yoghurt  

 

Τηγανόψωμακια σχάρας με κρέμα παρμεζάνας και λιαστή ντομάτα                                          

Grilled pan breads with parmesan cream and sundried tomatoes 

 

Ψωμί κατά άτομο                       

Bread per person 

 

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 50ml                     

Extra virgin olive oil 50ml    
 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSE 

 

 

Κριθαρότο μανιταριών με λάδι άσπρης τρούφας και γραβιέρα Ιθάκης                  

Mushroom orzotto with white truffle oil and local graviera cheese 

 

Λιγκουίνι με φρέσκιες γαρίδες με πλούσια σάλτσα ντομάτας και βασιλικό                    

Linguini with fresh shrimp in a rich tomato and basil sauce 

 

Χοιρινά μπριζολάκια λαιμού στη σχάρα με τηγανητές πατάτες και σαλάτα                             

Pork neck fillets with fries and salad 

 

Σαρδέλες ψητές φιλεταρισμένες με παντζαροσαλατα και λάδι από φρέσκο                             
κρεμμύδι και μαϊντανο. 

Roasted sardines (fillets) flavored with parsley and fresh onion oil and served with beetroot 

 

Rib-eye (μάτι της σπαλομπριζόλας) με φρέσκιες πατάτες τηγανητές                     

και σος τσιμιτσουρι                                    

Rib-eye with fresh french fries and chimichurri sauce 

Φρέσκο Ψάρι Α’ κατηγορίας / κιλό           

Fresh Fish category A/ kg 

 

Φρέσκο Ψάρι Β κατηγορίας / κιλό            

Fresh Fish category Β/ kg 
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