Ψωμί με άλειμμα & προδόρπιο
Bread & Dip
€ 3,00

Σαλάτα Σαντορίνη
Santorini Salad
Τοματάκι, ντόπιο τυρί, καπαρόφυλλα,
κάπαρη, κρεμμύδι, αγγούρι, ελιές, γαύρο
μανινάτο, παξιμαδάκια, ελαιόλαδο

Cherry tomatoes, local cheese, caper
leaves, capers, onion, cucumber,
salty anchovy, olives, olive oil

€ 16,00

Σαλάτα με φιλέτο τόνου
Tuna Salad
Τρυφερά φύλλα πράσινης σαλάτας με
φιλέτο τόνου παναρισμένο με μυρωδικά,
αβοκάντο, μάνγκο , τραγανό κρεμμύδι και
λαδολέμονο από μοσχολέμονα και σόγια

Tender leaves of green salad
with spiced fillet of tuna*
with avocado, mango, crispy onion
and soy lime dressing

€ 19,00

Στρείδια σε κέλυφος
Oyster on the half shell
Με κόκκινο κρεμμύδι πίκλα,
λάδι μαϊντανού, νερό θάλασσας,
πιπεριά chili,
φέτες λεμονιού πάνω σε τριμμένο πάγο
(Ρωτήστε μας για την διαθεσιμότητα)

Oyster on the half shell
With pickled onion , parsley oil,
sea water, chili peppers and
lemon wedge on crushed ice
(ask for availability)

4 τεμάχια/pieces € 18,00
8 τεμάχια/pieces € 35,00

Χταπόδι με φάβα
Octopus with Santorini Fava and black garlic
Χταπόδι ψητό, φάβα, μαύρο σκόρδο,
καραμελωμένες ροδέλες κρεμμυδιού,
λάδι μαϊντανού και bonito flakes

Grilled octopus*, Santorini Fava
(DOP), caramelized onion, black
garlic, parsley oil and bonito flakes
€ 18,00

Σκορδομακάρονα
Garlic spaghetti
Spaghetti με τοματίνια, κάπαρη,
καπνιστό σκόρδο, αρωματικό λάδι
μαϊντανού, κεφαλοτύρι

Spaghetti with tomatoes, capers,
smoked garlic, aromatic parsley oil,
kefalotyri
€ 15,00

Κριθαρότο με θαλασσινά
Seafood kritharoto
Γαρίδες, καλαμάρι, μύδια, σάλτσα
bisque , άρωμα ζαφοράς και bonito
flakes

Shrimps*, squid*, mussels*, bisque
sauce, saffron flavor and bonito
flakes
€ 23,00

Ψαρονέφρι Vinsanto
Tenderloin Vinsanto
Χοιρινά σκαλοπίνια σε σάλτσα από
γλυκό κρασί Vinsanto και μανιτάρια
με φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Pork scallops in mushroom and
sweet Vinsanto wine sauce with
fresh fried potatoes
€ 23,00

Rib eye “black angus
Rib eye “black angus”
Μοσχαρίσια μπριζόλα 300
γραμμαρίων στη σχάρα με πατάτες
νέας γης, θυμάρι, τοματίνια φούρνου
και βούτυρο μυρωδικών

Grilled beef steak 300 gr with baby
potatoes, thyme, roasted tomatoes
and herbs butter
€ 30,00

Spaghetti βουτύρου για παιδιά
Kids Spaghetti with butter
€ 8,00

Σοκολατένιο Brownie
Chocolate Brownie
με φυστικοβούτυρο
και παγωτό βανίλια

with peanut butter
and vanilla ice cream
€ 9,00

Μπακλαβάς ο ‘’παραδοσιακός’’
Traditional Baklava
με παγωτό βανίλια

with vanilla ice cream
€ 8,00

Σε περίπτωση αλλεργίας ή ευαισθησίας σε κάποια τροφή, παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο μας.
Για το μαγείρεμα χρησιμοποιούμε ελληνικό αγνό παρθένο ελαιόλαδο και για το τηγάνισμα ηλιέλαιο.
Το κατάστημα τηρεί έντυπα δελτία παραπόνων σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη 3/97, σε εμφανές
σημείο. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει, αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
«απόδειξη-τιμολόγιο».
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α. και Δημοτικός Φόρος 0,5%
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Δανέζης Ιωάννης
If you have any food allergies or food intolerance, please inform our service staff. For cooking we use
Greek extra virgin oil and for fried dishes we use sunflower oil. The restaurant has complaint forms in
a visible place as required by the Greek law. The consumer is not obliged to pay if he has not received
the invoice or receipt. The prices include VAT 24% & Municipal Taxes 0.5%
Responsible for the market inspectorate: Danezis Ioannis

