
LUNCH



Ορεκτικά/ Appetizers

Αυγό ποσέ με κρέμα γλυκοπατάτας 

και λούζα Μυκόνου

Poached egg with sweet potato cream

and Myconian louza

14.00€

Καλαμάρι ψητό αρωματισμένo 

με μοσχολέμονο, μαύρη κινόα και μάνγκο

Grilled calamari aromatized 

with lime, black quinoa and mango 15.00€

Ceviche λαβράκι με αυγοτάραχο Μεσολογγίου, 

σκόνη ξινού τραχανά, πιπεριά και μοσχολέμονο

Seabass ceviche with roe from Mesologgi area, 

frumenty powder, peppers and lime 

19.00€

Καρπάτσιο αχλαδιού με πεκορίνο Αμφιλοχίας, προσούτο, 

φύλλα ρόκας και παλαιωμένο βαλσάμικο

Pear carpaccio with pecorino from Amfilohia, prosciutto, 

rocket leaves and aged balsamic vinegar

 14.00€

Μπουράτα σε χώμα ελιάς, παξιμάδι 

και μαρμελάδα ντομάτας

Burrata in olive soil, rusk 

and tomato marmalade 

15.00€

Μπρουσκέτα με ντομάτα, φετα 

και βασιλικό

Bruschetta with tomato, feta cheese 

and basil 

13.00€

Μπρουσκέτα ολικής με σολομό 

και αβοκάντο

Wholegrain bruschetta with salmon 

and avocado 

14.00€



Σαλάτες/ Salads

Χωριάτικη Σαλάτα

Greek salad 

13.00€

Πράσινη, τραγανή σαλάτα 

με κοτόπουλο, ντοματίνια, 

παρμεζάνα και ελαφριά sauce μαγιονέζας

 Crispy, green salad 

with chicken, cherry tomatoes, 

parmesan and light mayonnaise sauce

 14.00€

Καρδιές μαρουλιού, αβοκάντο, μανούρι 

και dressing μουστάρδα μέλι

Lettuce hearts, avocado, manouri cheese 

and honey- mustard dressing

 14.00€

Σαλάτα σολομού με iceberg, 

ραντίτσιο, αβοκάντο, αγγούρι 

και βινεγκρέτ μοσχολέμονου

Salmon salad with iceberg, 

radish, avocado, cucumber 

and lime vinaigrette

 16.00€

Σνακ/ Snack

Κυπριακή πίτα με κοτόπουλο, γραβιέρα, μαρούλι 

και μαγιονέζα, σερβιρισμένη με φρέσκες τηγανητές πατάτες 

Cypriot pita bread with chicken, gruyere, lettuce 

and mayonnaise, served with french fries 

15.00€

Κρύο club σολομού με ψωμί ολικής αλέσεως, 

cottage cheese και μαρούλι 

Cold salmon club sandwich with wholegrain bread, 

cottage cheese and lettuce 

19.00€

Χωριάτικο club sandwich με γραβιέρα Νάξου, 

καπνιστό χοιρινό, μπέικον, μαρούλι και τομάτα σερβιρισμένο 

με φρέσκιες τηγανητές πατάτες 

Rustic club sandwich with Naxos gruyere, 

smoked pork, bacon, lettuce and tomato, served 

with fresh french fries

 18.00€

Πίτσα με σάλτσα τομάτας 

και μοτσαρέλα 

Pizza with tomato sauce 

and mozzarella 

15.00€ 

Πίτσα με σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο 

και φρέσκα μανιτάρια 

Pizza with tomato sauce, mozzarella, prosciutto 

and fresh mushrooms 

16.00€



Κυρίως πιάτα/ Main Dishes

Μοσχαρίσιο burger (100% Black Angus) με τυρί, 

τομάτα, μαρούλι, σερβιρισμένο με φρέσκιες  τηγανητές πατάτες

 Beef burger (100% Black Angus) with cheese,
 tomato, lettuce, served with french fries

 21.00€

Γύρος από μοσχαρίσιο διάφραγμα με τζατζίκι, 

πιτούλες και τηγανητές πατάτες 

"Gyros" from beef skirt with tzatziki, 
pita bread and french fries 

24.00€

Φιλέτο κοτόπουλο μαγειρεμένο σε κενό αέρος, 

σερβιρισμένο με σαλάτα αβοκάντο 

Chicken fillet cooked in vacuum, 
served with avocado salad

 21.00€

Λαβράκι σωτέ πάνω σε ριζότο καβουριού,

 αρωματισμένο με σαφράν 

Sautéed seabass on top of crab risotto, 
aromatized with saffron 

29.00€

Χωριάτικες πέννες με κοτόπουλο, ντοματίνια 

και πέστο βασιλικού και λίγη κρέμα  

Rustic penne with chicken, cherry tomatoes 
and basil pesto and cream 

18.00€

Σιουφιχτά με σάλτσα τομάτας, μελιτζάνα, 

ελιές, φέτα και μυρωδικά 

Sioufichta (Greek pasta) with tomato sauce, eggplant, 
olives, feta cheese and herbs 

18.00€

Κριθαρότο με γαρίδες, λίγη τομάτα 

και δυόσμο 

Kritharoto with shrimps, tomato 
and mint 

24.00€

Λινγκουίνι με χταπόδι, καλαμάρι 

και μυρωδικά σε ελαφριά σάλτσα τομάτας με μπισκ αστακού

Linguini with octopus, calamari 
and herbs served in light tomato sauce and lobster bisque

 24.00€

Επιδόρπια/ Desserts

Καρυδόπιτα με ginger και ρούμι και μους σοκολάτας. 

Κρέμα μασκαρπόνε καρύδας

Walnut pie with ginger and rum combined with chocolate mousse. 

Coconut mascarpone cream 

15.00€

Τάρτα dulcey μήλο κανέλα, με κρέμα passion fruit, 

μπισκότο βουτύρου καραμέλα και grapefruit με lemongrass 

Dulcey tarte with apple cinnamon with passion fruit,

butter biscuit with caramel and grapefruit with lemongrass 

15.00€

Απαλή κρέμα βανίλιας καραμέλας, κρέμα πραλίνας, 

κρέμα βιολέτας και θρυμματισμένο μπισκότο αμυγδάλου,

κρέμα λαδιού ελιάς, μανταρίνι και σοκολάτα 

Soft vanilla caramel cream, praline cream, 

violet cream and crumbled almond biscuit, 

olive oil cream, tangerine and chocolate 

15.00€

Πλατώ με φρέσκα φρούτα εποχής

Fresh seasonal fruit platter 

15.00€ 

Παγωτά και σορμπέ

Ice cream, sorbet 4.5€/ scoop 

*Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε περίπτωση αλλεργίας η δυσανεξίας 
πριν την παραγγελία σας

Please inform us in any case of allergy or intolerance, 
before you place your order


