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ΚΥΡΊΩΣ ΠΊΆΤΆ
Κοτόπουλο σχάρας 18,00€
Μαριναρισμένο σε γιαούρτι,
με μυρωδικά πουλ μπιμπέρ
και ψητά λαχανικά 

Ταλιάτα Black Angus 300 γρ 37,00€
Mε πουρέ από ψητά καρότα,
baby πατάτες, σάλτσα γραβιέρας
και φρέσκια τρούφα

Rib-eye Αργεντινής 350 γρ 36,00€
Mε πουρέ από ρίζα μαϊντανού,
ψητές πατάτες και σάλτσα από 
ψητά κρεμμύδια και πιπέρι σετσουάν

Ψαρονέφρι χοιρινό 20,00€
Mε προσούτο, μαγειρεμένο
στους 72°C, κους κους με λαχανικά, 
κουρκουμά, κατσικίσιο τυρί και 
σάλτσα από παλαιωμένο βαλσάμικο

Burger Black Angus 300 γρ 22,00€
Με BBQ sauce, καραμελωμένα 
κρεμμύδια, τομάτα, μαρούλι iceberg, 
μαγιονέζα με πίκλες και φρέσκιες 
τηγανητές πατάτες

ΠΆΡΆΔΟΣΊΆΚΆ
Γύρος χοιρινός 14,00€
Σε ροδίτικη λαδόπιτα με τζατζίκι,
κρεμμύδι, μαριναρισμένη τομάτα,
σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης
και φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Σουβλάκι κοτόπουλο 15,00€
Mε χειροποίητη πίτα, τζατζίκι
και φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Αρνίσια παϊδάκια σχάρας 23,00€
Με κυπριακό χαλούμι, ψητή 
πατατοσαλάτα και λαδολέμονο
με λιαστή τομάτα και κόκκινο
γλυκό πιπέρι

Κόκορας με κριθαρότο 18,00€
Στη γάστρα, με ξινότυρο Μυκόνου

Μουσακάς 14,00€

VEGETARIAN
Γύρος μανιτάρι 15,00€
Με τζάκφρουτ σε λαδόπιτα

Πένες με σάλτσα τομάτας 13,00€
Με pesto μπρόκολο 
και τοματίνια κονφί

ΠΊΤΣΆ
Πίτσα με μανιτάρια 18,00€
Κατσικίσιο τυρί,
χοιρινό προσούτο,
τρούφα και ρόκα

Πίτσα χωριάτικη 13,00€
Με τοματίνια, κρεμμύδι,
φέτα, ελιά, πιπεριές και ρίγανη

Πίτσα Μαργαρίτα 11,00€

Οι πίτσες σερβίρονται μέχρι τις 20:00

CLUB SANDWICH
Club sandwich με κοτόπουλο 14,00€
μπέικον, ομελέτα, μαγιονέζα, 
τομάτα, μαρούλι iceberg
και φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Club sandwich 17,00€
σε ψωμί ολικής άλεσης 
Με μοσχάρι παστράμι, ρόκα, 
πικάντικη μουστάρδα, 
μαύρα τοματίνια και μοτσαρέλα, 
με φρέσκιες τηγανητές πατάτες 

Τα club sandwich σερβίρονται μέχρι τις 13:00 

ΚΟΥΒΈΡ
Ψωμί με ντιπ  2,50€

Χειροποίητη πίτα 2,00€
Με λάδι και ρίγανη

ΆΛΟΊΦΈΣ
Τζατζίκι 8,00€
Με χειροποίητο πιτάκι
και πούδρα ελιάς

Ταραμοσαλάτα 8,00€
Με κρουτόν, αυγά χελιδονόψαρου*
και αρωματικό λάδι μυρωδικών

Χούμους από ρεβύθι 6,00€
Με καβουρδισμένο κουκουνάρι
και τραγανή λαδόπιτα Ρόδου

Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα 9,00€
Με αφράτο πιτάκι
και ίνες πεπεροντσίνο 

ΜΠΡΟΥΣΚΈΤΈΣ
Παραδοσιακό λουκάνικο 13,00€
Κρέμα καπνιστής πιπεριάς
και ξινότυρο Μυκόνου

Ψητές γαρίδες* 14,00€
‘Τζατζίκι αβοκάντο’, πίκλα αγγούρι
και ραπανάκι

Ελληνική με κρέμα φέτας 12,00€
Ποικιλία από μαριναρισμένες
ελιές, ψητά τοματάκια Σαντορίνης
και λάδι δυόσμου

ΣΆΛΆΤΈΣ
Σαλάτα με τοματίνια 15,00€
Με κατσικίσιο τυρί και
κατίκι Δομοκού, ψητή πιπεριά, 
σκορδόψωμο και λάδι βασιλικού
με σπανάκι και φρέσκο κρεμμύδι

Σαλάτα με γαρίδες* σχάρας 19,00€
Χόρτα με λαδολέμονο 
και πιπερόριζα, κολοκυθάκια βραστά 
και μαγιονέζα μυρωδικών

Φύλλα σαλάτας 17,00€
Με χοιρινή λούζα Μυκόνου, ψητά 
τοματίνια, κολοκυθάκια σχάρας,
κατσικίσιο τυρί γκερεμέζι και
βινεγκρέτ χαρουπόμελο

Σαλάτα κοτόπουλο 16,00€
Με ρόκα, φασολάκια βουτύρου,
κρουτόν, και βινεγκρέτ
από μαρμελάδα βερίκοκο

Σαλάτα με φιλετάκια μοσχαρίσια 19,00€
Με σπαράγγια, ρόκα, σπανάκι,
αρσενικό Νάξου και βινεγκρέτ
με πετιμέζι και λάδι τρούφας

Σαλάτα με κινόα 16,00€
Με ξινόμηλο, κράνμπερις,
σιρόπι κρασιού και βινεγκρέτ
με ταχίνι και ρόδι 

Χωριάτικη σαλάτα 11,00€

ΟΡΈΚΤΊΚΆ
(Ρωτήστε μας για τη σούπα ημέρας)

Κολοκυθάκια τηγανητά 10,00€
Με ‘τζατζίκι αβοκάντο’
και ξινότυρο Μυκόνου

Φέτα τηγανητή 12,00€
Με γλυκό του κουταλιού
τριαντάφυλλο, λεμόνι κονφί
και ίνες πεπεροντσίνο

Carpaccio 18,00€
Από μοσχαρίσιο φιλέτο, pesto ρόκας, 
ψητά κρεμμύδια, φρέσκια τρούφα 
και πούδρα πιπεριάς Φλωρίνης

Ταλαγάνι ψητό Μεσσηνίας 15,00€
Με λαχανικά σοτέ και χαρουπόμελο Κρήτης

 Μιλφέιγ τηγανητής μελιτζάνας 13,00€
Με κρέμα από κατίκι Δομοκού,
τσάτνεϊ γλυκιάς κολοκύθας
και πούδρα μπέικον γαλοπούλας

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια σχάρας 13,00€
Με γραβιέρα Νάξου,
χειροποίητο τζατζίκι,
σάλτσα πιπεριάς
και χειροποίητο πιτάκι

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες 6,00€

ΘΆΛΆΣΣΊΝΆ 
ΟΡΈΚΤΊΚΆ
Λαυράκι carpaccio 19,00€
Με λάιμ, ελαιόλαδο και πούδρα
από μαρούλι της θάλασσας

Φρέσκα μύδια αχνιστά 15,00€
Με λευκό κρασί, λαδολέμονο
και μυρωδικά 

Χταπόδι* σχάρας 17,00€
Με φάβα, βινεγκρέτ από το 
ζωμό του και κάπαρη Τήνου 
γιαχνί

Καλαμάρι* τηγανητό 14,00€
Με sauce tartar

Γαρίδες* σαγανάκι 16,00€
Με τοματίνια, πιπεριά, φέτα, 
ούζο και σάλτσα μπισκ

Κροκέτες μπακαλιάρου* 14,00€
Με αρωματικά χόρτα και
κρέμα ψητού σκόρδου

ΖΥΜΆΡΊΚΆ & 
ΡΊΖΟΤΟ
Πένες κοτόπουλο 14,00€
Με πέστο μπρόκολο - βασιλικό,
τοματίνια κονφί και κρέμα 
παρμεζάνας

Φρέσκα ταλιολίνι 23,00€
Με μελάνι σουπιάς, γαρίδες*,
λάδι τρούφας και αυγά σολομού

Λινγκουίνι 21,00€
Με θαλασσινά*, κολοκυθάκια
και sour cream

Σπαγγέτι 22,00€
Με αχινό, αυγοτάραχο
Μεσολογγίου και αλμυρίκια

Ριζότο 18,00€
Με άγρια μανιτάρια, τρούφα, 
σχοινόπρασο και λάδι μαϊντανού

Ριζότο gorgonzola 21,00€
Με ταλιάτα από μοσχάρι 
Black Angus, πορτσίνι, 
baby σπανάκι και σιρόπι 
από κόκκινο κρασί 
και κάρδαμο

ΘΆΛΆΣΣΊΝΆ
Λαυράκι φιλέτο 400γρ 24,00€
Με κρέμα αγκινάρας και λαχανικά 
βουτύρου με κρόκο Κοζάνης

Σολομός* φιλέτο 22,00€
Με γλάσο σόγιας, ρύζι, μπρόκολο
και πουρέ αβοκάντο

Καλαμάρι* σχάρας 23,00€
Ψητά καρότα, σαλάτα σπανάκι
και λαδολέμονο

Ποικιλία θαλασσινών 2 ατόμων 58,00€

Φρέσκος αστακός 120,00€/kg

Φρέσκα ψάρια 70,00€ / 85,00€/kg

ΓΛΥΚΆ
Σουφλέ σοκολάτας 12,00€
Με κροκάν φουντουκιού, 
σάλτσα λευκής σοκολάτας με
πικραμύγδαλο και παγωτό βανίλια

Κρεμ μπρουλέ 11,00€
Αρωματισμένη με πορτοκάλι,
πιπερόριζα και φρέσκα μούρα

Πορτοκαλόπιτα 12,00€
Με σαντιγί λευκής σοκολάτας
και πούδρα από φιστίκι Αιγίνης

Μπακλαβάς χειροποίητος 14,00€
Με παγωτό καϊμάκι

Μαρεγκάκια 15,00€
Αρωματισμένα με πορτοκάλι, 
κρέμα λεμόνι και σπιτική
μαρμελάδα ακτινίδιο

ΆΝΆΨΥΚΤΊΚΆ
Coca Cola / Light / Zero  3,50€ 
Fanta πορτοκάλι / λεμόνι  3,50€ 
Sprite  3,50€
Ginger beer  4,50€
Ροζ γκρέιπφρουτ  4,50€
Red Bull  6,00€
Τόνικ  3,50€
Σόδα  3,50€

ΝΈΡΟ 
Ζαγόρι μεταλλικό νερό  750ml  3,00€
San Pellegrino  750ml  7,00€
ανθρακούχο νερό   
Perrier ανθρακούχο νερό  330ml  4,50

ΜΠΥΡΈΣ
ΕΖΑ βαρελίσια 330ml  5,00€ 
ΕΖΑ βαρελίσια  500ml  7,00€
EZA χωρίς αλκοόλ  330ml  5,00€ 
Mύθος  330ml  5,00€
Budweiser  330ml  5,00€ 
Corona  330ml  6,00€
Estrella  750ml  19,00€

ΟΥΖΟ - 
ΤΣΊΠΟΥΡΟ
Ούζο ποτήρι  4,00€
Τσίπουρο ποτήρι   4,00€

Ούζο Πλωμάρι καραφάκι  200ml  9,00€
Ούζο Βαρβαγιάννη καραφάκι 200ml  9,00€
Ούζο Μίνι καραφάκι  200ml  9,00€

Τσίπουρο Τσιλιλή καραφάκι  10,00€
Τσίπουρο Τσιλιλή Premium,  15,00€
καραφάκι απόσταγμα Μοσχάτο 
Αμβούργου 200ml
Τσίπουρο Τσιλιλή Dark Cave  95,00€
φιάλη 700ml

*κατεψυγμένο προϊόν 
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Ana Istrate

Για την παρασκευή των πιάτων μας χρησιμοποιούμε 
αγνό παρθένο ελαιόλαδο στις σαλάτες, τα μαγειρευτά 

και τα ορεκτικά και ηλιέλαιο 
στα τηγανητά.

Σε περίπτωση διατροφικής αλλεργίας ή δυσανεξίας, 
παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό.

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε Ευρώ και 
περιλαμβάνουν Δημοτικούς Φόρους και Φ.Π.Α.

Το φιλοδώρημα δεν περιλαμβάνεται.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα 
δελτία για τη διατύπωση οποιασδήποτε 

διαμαρτυρίας κοντά στην έξοδο. 

M E N U


