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ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΕΣ
Appetizers & Salads
Σούπα ημέραs
Soup of the day

¤ 18

Ταρτάρ τόνου, σάλτσα από σουσάμι με καπνιστό κρεμμύδι,
μέλι πεύκου και εσπεριδοειδή
Tuna tartare, sesame sauce with smoked onion, pine honey and citrus

¤ 29

Ελληνική σαλάτα με φέτα, κρίθινα παξιμάδια, ελαιόλαδο και ρίγανη
Greek salad with ‘feta’ cheese, barley rusks, olive oil and oregano

¤ 18

Ποικιλία σολομού, καπνιστός, μπαλίκ και μαρινέ, αβοκάντο
και Ιρλανδέζικο ψωμί σόδας
Variety of salmon, smoked, balik and marinated, avocado
and Irish soda bread ¤ 34

Πράσινη σαλάτα με φύλλα kale, ψητή κολοκύθα, φαγόπυρο και γύρη
Green salad with kale, roasted pumpkin, buckwheat and pollen

¤ 19

Ψητά χτένια με τρούφα, μανιτάρια του δάσους, πατάτα και ‘jamon iberico’
Pan-seared scallops with truffle, forest mushrooms, potato
and jamon iberico ¤ 33

*Κατεψυγμένα προϊόντα που έχουν επιλεχθεί για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα
Frozen items which have been selected to guarantee the highest quality

Ποικιλία Ελληνικών και Ιταλικών αλλαντικών
Greek & Italian cured meat selection

¤ 28

Salame spianata picante
Mortadella Bologna
Prosciutto

Σύγκλινο Μάνης | ‘Siglino’ from Mani
Λούντζα Μυκόνου | ‘Lountza’ from Mykonos
Ποικιλία Ελληνικών και διεθνών τυριών
Greek & international cheese selection

¤ 30

Parmesan Reggiano
Roquefort

Γραβιέρα τρούφας | Truffle ‘graviera’
Ξηρός ανθότυρος | ‘Anthotyros’ dry cheese
Καπνιστό τυρί Μετσόβου | ‘Metsovone’ smoked cheese

Στις σαλάτες χρησιμοποιείται αγνό παρθένο ελαιόλαδο, στο τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο
Extra virgin olive oil is used for salads, sunflower oil is used for frying

Ανάλογα με την εποχικότητα των προϊόντων και την διαθεσιμότητα της αγοράς
Subject to season and to product availability

ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ
Pasta & Risotto
Πέννες με ψητά ντοματίνια, βασιλικό και ελαιόλαδο
‘Penne’ pasta with roasted cherry tomatoes, basil and olive oil

¤ 21

Ραβιόλι γεμιστό με γκοργκοντζόλα, μανιτάρια και ψητές ρίζες λαχανικών
Homemade ravioli with gorgonzola, mushrooms and roasted root
vegetables ¤ 26

Ριζότο με κρόκο Κοζάνης, σιγομαγειρεμένο μοσχάρι και γραβιέρα Νάξου
Risotto with Kozani red saffron, slow-cooked beef and Naxos ‘graviera’
cheese ¤ 29

Κριθαράκι με γαρίδες, μαραθόριζα και ψητές ντομάτες
Orzo pasta with shrimp, fennel and roasted tomatoes

Πίτσα ημέρας από τον ξυλόφουρνο
Pizza of the day from the wood burning oven

¤ 22

¤ 34

ΨΑΡΙΑ
Fish
Ψάρι ημέρας στη σχάρα και λαχανικά στον ατμό με έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο και λεμόνι (220 γρ)
Grilled fish of the day with steamed vegetables and extra virgin olive oil
and lemon (220 gr) ¤ 46

Σολομός σχάρας, ψητά καρότα με μπαχαρικά, μέλι, ηλιόσπορος
και σαλάτα με εσπεριδοειδή
Grilled salmon, roasted carrots with spices, honey, sunflower seeds
and citrus salad ¤ 39

Ανάλογα με την εποχικότητα των προϊόντων και την διαθεσιμότητα της αγοράς
Subject to season and to product availability

ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΙΛ
From the Grill
Κοτόπουλο στήθος στη σχάρα, γεμιστές γλυκοπατάτες, δίκοκκο σιτάρι με ξερά
φρούτα και σάλτσα τρούφας
Grilled chicken breast, stuffed sweet potatoes, emmer wheat with dry fruit and
truffle sauce ¤ 33

Ντουέτο από αρνί, ψητό καρέ και σιγομαγειρεμένο μπούτι, καπνιστή πιπεριά
Φλωρίνης, πατάτα με βασιλικό και βολάκι Άνδρου
Lamb duet, grilled carré and slow-cooked leg, smoked Florina pepper, potato
with basil and ‘volaki’ cheese from Andros ¤ 41

Φιλέτο μόσχου (250 γρ)
Beef tenderloin (250 gr)

¤ 49

‘US Black Angus rib-eye steak’ (250 γρ/gr)

¤ 49

Επιλογή από γαρνιτούρες | Side dish choice
Εκλεκτά λαχανικά στον ατμό με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Αφράτος πουρές πατάτας
Πατάτες νέας γης με μανιτάρια και αρωματικά βότανα
Πράσινη σαλάτα με ψητά λαχανικά και αγκινάρες λαδιού
Steamed vegetables with extra virgin olive-oil
Creamy potato purée
New potatoes with mushrooms and aromatic herbs
Green salad with grilled vegetables and olive oil artichokes

Επιλογή από σάλτσες | Sauce of your choice
Λαδολέμονο, μπεαρνέζ, μουστάρδας, κόκκινου Αγιωργίτικου κρασιού,
σπιτική ‘ketchup’ με καπνιστή πιπεριά Φλωρίνης
Lemon-olive oil, béarnaise, mustard, ‘Agiorgitiko’ red wine,
homemade ketchup with smoked ‘Florina’ pepper
*Κατεψυγμένα προϊόντα που έχουν επιλεχθεί για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα
Frozen items which have been selected to guarantee the highest quality

Συντομογραφία των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα προσφερόμενα πιάτα:
Menu index of items containing the following nutrition values:
Vegeterian

Vegan

1, VASILEOS GEORGIOU A’ ST.
SYNTAGMA SQ., 105 64 ATHENS, GREECE

Είμαστε στη διάθεση του κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να γνωρίζει εάν κάποια πιάτα περιέχουν
συγκεκριμένα συστατικά. Παρακαλείστε να ενημερώσετε το σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε αλλεργία ή
ειδική διατροφική απαίτηση για την οποία πρέπει να είμαστε ενήμεροι, όταν σας παίρνουμε παραγγελία.
We welcome inquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that we should be made
aware of, when preparing your menu request.
Το κατάστημα διαθέτει δελτίο παραπόνων
Complaint forms are available
Beschwerdeformular erhältlich
Carnets de reclamations sont disponibles

ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ:
Δημοτικός Φόρος 0.5%
ΦΠΑ τροφίμων 13%, ΦΠΑ μη αλκοολούχων ποτών 13%,
ΦΠΑ αλκοολούχων ποτών 24%
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γ. Λιασίδης
TAX INCLUDED:
Municipality Tax 0.5%
VAT food 13%, VAT non alcoholic beverages 13%,
VAT alcoholic beverages 24%
Market Controller: G. Liasides

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)
Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση διπλότυπων αποδείξεων θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
The restaurant is obliged to issue duplicate receipts stamped by the tax office.
Τηλέφωνο Κρατήσεων | Call to Reserve: +30 2103330766
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