
A JOURNEY INTO THE WORLD
OF GREEK TASTES

ALL DAY MENU



ΣΆΛΆΤΕΣ / SALADS
Ελληνική σαλάτα / Greek salad  15€
με φέτα 12μηνης ωρίμανσης, ντακάκια από χαρούπι και οξύμελι
with 12-month aged feta cheese, carob rusks and vinegar with honey

Πράσινη σαλάτα / Green salad  14€
με αβοκάντο, αγγούρι, καρύδια και ανθότυρο 
with avocado, cucumber, walnuts and anthotyro cheese

Πατατοσαλάτα / Potato salad 16€
με προσούτο από μαύρο χοίρο, κρίταμο και μήλο
with black pork prosciutto, rock samphire and apple

Πλιγούρι / Oatmeal   14€
με ντοματίνια, αγκιναράκι και νούμπουλο
with cherry tomatoes, baby artichokes and noumboulo

ΟΡΕΚΤΊΚΆ / APPETISERS
Φέτα ψητή / Roasted feta cheese  10€
με πιπεριά, λάδι βασιλικού και φύλλο κρούστας 
with peppers, basil oil and phyllo pastry 

Καλαμάρι στα κάρβουνα / Grilled squid   16€
με λαδολέμονο και φάβα
with lemon oil and ‘fava’

Χταπόδι στα κάρβουνα / Grilled octopus  18€
με λεμονοθύμαρο, ρίγανη και ταραμοσαλάτα
with lemon thyme, oregano and fish roe spread

Γαρίδες σαγανάκι / Shrimp saganaki  18€
με σάλτσα ντομάτας και ούζο 
with tomato sauce and ouzo

Μανιτάρια ψητά / Grilled mushrooms     10€
με γραβιέρα μοσχολέμονο 
with gruyere cheese and lime

Κεφτεδάκια / Veal meatballs  14€
με σάλτσα ντομάτας, βασιλικό και φέτα 
with tomato sauce, basil and feta cheese

Κολοκυθοκεφτέδες / Zucchini croquettes  14€
με γιαούρτι και άγριο μάραθο
with yoghurt and wild fennel

Παραδοσιακός μουσακάς / Traditional moussaka 16€



MEZEΔEΣ / GREEK MEZE
Κασέρι με κυδωνόπαστο / Kaseri cheese with quince paste   8€

Φάβα / ‘Fava’    10€
με σαφράν 
broad bean purée with saffron

Ταραμάς / Fish roe    10€
με πιπέρι καγιέν 
with cayenne pepper

Τζατζίκι / Tzatziki   8€
with fresh spearmint
with fresh spearmint

Χειροποίητες τηγανητές πατάτες / Fresh French fries   8€
με τριμμένο τυρί
with grated cheese 

Τυροσαλάτα / Cheese spread    10€
με πιπεριά τσίλι και φρέσκια ρίγανη 
with chili pepper and fresh oregano

Αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα / Eggplant salad from Mount Athos    10€

Χειροποίητο χούμους / Homemade hummus    12€
με τραγανά πιτάκια ζέας
with crispy mini zea pies 

Ντολμαδάκια / Stuffed vine leaves   12€
με γιαούρτι άνηθου
with yoghurt with dill

Πιτούλες ψητές / Mini roasted pitas   4€
με γιαούρτι ταχίνι
with tahini yoghurt

Πλατό ελληνικών τυριών και αλλαντικών για 2 άτομα  22€
Selection of Greek cheeses and cold cuts for 2 

Πλατό ελληνικών τυριών και αλλαντικών για 4 άτομα
Selection of Greek cheeses and cold cuts for 4 38€

ΕΠΊΛΟΓΕΣ ΗΜΕΡΆΣ / CHOICES OF THE DAY
Πίτα ημέρας / Pie of the day 14€

Πιάτο ημέρας / Dish of the day 22€



ΚΥΡΊΩΣ ΠΊΆΤΆ / MAIN DISHES
Ψάρι ημέρας στη σχάρα / Grilled catch of the day 80€ κιλό / kg 

Αστακός στη σχάρα μακαρονάδα / Grilled lobster spaghetti 180€ κιλό / kg 

Μοσχαράκι γιουβέτσι / Veal with orzo  26€
με γραβιέρα Νάξου
with gruyere cheese from Naxos

Κοτόπουλο λεμονάτο / Chicken with lemon sauce    22€
με πατάτες και ρίγανη 
potatoes and oregano

Λαβράκι / Sea bass    28€
με ντοματόρυζο
with tomato rice

Τσιπούρα / Sea bream    28€
με κολοκυθάκια, αλμύρα και φρέσκο μάραθο
with zucchini, savory and fresh fennel

Αρνάκι ψητό / Roasted lamb    27€
με πλιγούρι, αϊβάρ και γιαούρτι
with oatmeal, ‘aivar’ and yoghurt 

ΕΠΊΔΟΡΠΊΆ / DESSERTS 
Φρέσκα φρούτα / Fresh fruits   18€

Γιαούρτι / Yoghurt   14€
με μέλι και καρύδια
with honey and walnuts

Ελληνικά γλυκά / Greek desserts 14€

Namelaka  16€
με φεγετίν και καραμέλα 
with feuilletine and caramel

Service and Taxes are included in the prices. Please inform our staff of any food allergies. The above dishes may contain freshly frozen ingredients. 
All dishes are prepared with extra virgin olive oil and finest quality sun flower oil for frying. The hotel reserves the right to amend prices, operating 
hours and days that the restaurant is open without prior notice. The establishment has made printed forms available near the restaurant’s exit for the 
registration of any complaints.  Inspector Market Officer: Konstantinos Bouzas. CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY, IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS 
NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE).

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλώ απευθυνθείτε στον σερβιτόρο μας. Στις ανωτέρω 
παρασκευές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και φρεσκοκατεψυγμένες πρώτες ύλες. Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
και άριστης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγανητά εδέσματα. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας του 
εστιατορίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η επιχείρηση διαθέτει έντυπα δελτία κοντά στην έξοδο του εστιατορίου για την καταγραφή τυχόν παραπόνων. 
Άγορανομικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μπούζας. Ο ΚΆΤΆΝΆΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΊ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΆ ΠΛΗΡΩΣΕΊ, ΆΝ ΔΕN ΛΆΒΕΊ ΤΟ ΝΟΜΊΜΟ ΠΆΡΆΣΤΆΤΊΚΟ 
(ΆΠΟΔΕΊΞΗ - ΤΊΜΟΛΟΓΊΟ).

 Χωρίς Λακτόζη / Lacto Free   Χωρίς Γλουτένη / Gluten Free   Vegan   Veggie.


