
DINNER MENU
DINE UNDER THE CYCLADIC SKY

19:00 - 23:30



ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Ντοματίνια Σαντορίνης / Santorinian cherry tomatoes  

με μους μυζήθρας και νερό ντομάτας αρωματισμένο με χαμομήλι 
with myzithra cheese mousse and tomato water scented with chamomile

20€

Σαλάτα κινόα με φινόκιο / Quinoa salad   

σε sous vide με σαφράν, αβοκάντο, cranberries και vinaigrette ταχίνι  
with sous vide fennel in saffron, avocado, cranberries and tahini vinaigrette

21€

Ανάμεικτα λαχανικά / Mixed greens 
με ραπανάκι, φρέσκο σολομό μαριναρισμένο με μπαχαρικά και πορτοκάλι, σάλτσα άνιθου 

μe μοσχολέμονο 
with radish, homemade marinated salmon with spices and orange, dill with lime sauce

24€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETISERS
Κουνουπίδι “σαγανάκι” / Cauliflower “saganaki”  

με chutney από κάππαρη και σταφίδες, custard από γραβιέρα Πάρου και 
λάδι μαύρης τρούφας 

with caper and raisin chutney, gruyere custard and black truffle oil
18€

Μοσχαρίσιο carpaccio / Βeef carpaccio 

με κρίταμο τουρσί, λαδοτύρι Πάρου και πέστο ρόκας
with pickled kritamo, olive oil cheese from Paros and rucola pesto 

24€

Καλαμάρι ψητό / Grilled squid 
με σταμναγκάθι σοτέ, πίκλα παντζαριού και κρέμα σκόρδου 

with sautéed stamnagathi, pickled beetroot and garlic cream 
28€

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



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES 
Κριθαρότο / “Kritharoto” 

με ντοματίνια, φρέσκο βασιλικό, ξύσμα μοσχολέμονου και κατσικίσιο τυρί 
with cherry tomatoes, basil, lime zest and goat cheese 

22€

Μυλοκόπι φρικασέ / Shi drum fricassee 
με κρέμα από χόρτα εποχής, ψητά καρότα και σάλτσα αβγολέμονο 

with Greek greens, baked carrots and egg-lemon sauce 
35€

Τσιπούρα / Sea bream 

με ραγού άγριων μανιταριών, αρακά και ζωμό από σελινόριζα 
with wild mushrooms ragout, peas and celery root jus 

30€

Αρνί / Lamb
με εικονικό “έμενταλ” πατάτας, άιβαρ, πουρέ κρεμμυδιών και emulsion ντομάτας 

with potato “Emmental”, ajvar, onion puree and tomato emulsion 
35€

Bουβάλι Σερρών / Buffalo from Serres
με λευκή μελιτζάνα, σπαράγγια και γλασαρισμένα κρεμμυδάκια σε γλυκό κόκκινο κρασί 

with white eggplant, asparagus and shallots glazed in sweet red wine 
42€

Πιάτo ημέρας /Dish of the day 
22€

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



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. 
Αγορανομικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μπούζας. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΑΝ ΔΕN ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS 
Τιραμισού / Tiramisu

με κρέμα τυριού και πλούσια γεύση από ποικιλία καφέ εσπρέσο 
with cream cheese and rich espresso coffee flavour

23€

Flexi ganache σοκολάτας / Flexi chocolate ganache
με αφράτο κέικ, μαρέγκα και κουλί από raspberries 
with sponge cake, meringue and raspberry coulis 

25€

Πάβλοβα / Pavlova
με πλούσια κρέμα βανίλιας, κουλί και φρέσκα φρούτα εποχής 
with vanilla flavoured cream, coulis and fresh seasonal fruit 

22€

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


