Bread selection and assortments
Ποικιλία άρτου και συνοδευτικών

5,00€

APPETIZERS–ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Shrimp carpaccio with spicy lemon sauce
and fennel croquette
Καρπάτσιο γαρίδας µε πικάντικο λαδολέµονο
και κροκέτα φινόκιο

21,50€

A Grilled octopus with warm potato cream,

18,50€

pickled red peppers and rocket pesto
Ψητό χταπόδι µε ζεστή κρέµα πατάτας,
τουρσί από πιπεριές Φλωρίνης και πέστο ρόκας

A Traditional Mykonian smoked pork,

18,50€

with orange and mint sauce and fennel coleslaw
Λούζα Μυκόνου µε σάλτσα δυόσµου
και σαλάτα coleslaw µε φινόκιο και πορτοκάλι

A Cured sea bream with ouzo, honey, citrus fruit

21,50€

and Greek yoghurt with dill
Τσιπούρα ξηρά αλατισµένη µε ούζο, µέλι,
εσπεριδοειδή και γιαούρτι µε άνηθο.

A Tuna tartar with quinoa and asparagus salad,

20,50€

cream from green olives, onions pickled in beer
and sesame paste
Ταρτάρ τόνου µε σαλάτα από κινόα και σπαράγγια,
κρέµα από πράσινες ελιές, κρεµµυδάκια τουρσί
σε µπύρα και ταχίνι
Bites of zucchini pie with feta cheese
Αποδοµηµένη κολοκυθόπιτα µε φέτα

16,50€

A Grilled fillet of sardines with chargrilled potatoes,

18,00€

beetroot puree and sweet pepper sauce
Σαρδέλα ψητή µε πατάτες ψηµένες στην σχάρα,
πουρέ παντζαριού και σάλτσα από γλυκές πιπεριές

A Marinated beef tongue in fig vinegar

21,50€

with caper mayonnaise and zucchini spaghetti
Μοσχαρίσια γλώσσα µαριναρισµένη σε ξύδι
από σύκο µε µαγιονέζα κάπαρης και σπαγγέτι κολοκυθιού

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

SALADS–ΣΑΛΑΤΕΣ
Traditional Greek salad

15,50€

Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα
Baby spinach with strawberries, basil, red onion,

17,00€

parmesan cheese and chamomile vinegraite
Τρυφερά φύλλα από σπανάκι µε φράουλες, βασιλικό,
κόκκινο κρεµµύδι, παρµεζάνα και vinegraite από χαµοµήλι

A Baby rocket and endive salad

17,00€

with Mykonian sour cheese, roasted almonds,
grapes spiced with cardamon and star anise
Ρόκα και αντίδια µε ξινοτύρι Μυκόνου, ψηµένα αµύγδαλα
και σταφύλια αρωµατισµένα µε κάρδαµο
και αστεροειδή γλυκάνισο

A Mesclun with green apple, beetroot, walnuts

18,00€

and grilled manouri cheese
Ανάµεικτη σαλάτα µε πράσινο µήλο, παντζάρι,
καρύδια και ψητό µανούρι

A Red lettuce with marinated zucchini in lemon

17,00€

and mint, cucumber, roasted pine nuts
and mushrooms flavored with tarragon
Κόκκινη λόλα µε κολοκύθι µαριναρισµένο σε λεµόνι
και δυόσµο, αγγούρι, καβουρδισµένο κουκουνάρι
και µανιτάρια αρωµατισµένα µε εστραγκόν

SOUPS–ΣΟΥΠΕΣ
Aegean fish soup

20,50€

Παραδοσιακή κακαβιά

A Warm vichyssoise soup
with chutney of Mykonian sausage
Ζεστή σούπα πατάτας µε chutney
από λουκάνικο Μυκόνου

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

17,50€

RISOTTO & PASTA
ΡΙΖΟΤΟ & ΖΥΜΑΡΙΚΑ
A Risotto with pea cream,

19,50€

traditional smoked pork from Mykonos,
poached egg and gruyere from Naxos
Ριζότο µε κρέµα αρακά,
λούζα Μυκόνου, αυγό ποσέ
και γραβιέρα Νάξου
Tagliolini with cuttlefish ink, squid and sauce

20,50€

from bacon and smoked paprika
Ταλιολίνι µε µελάνι σουπιάς, καλαµάρι µε σάλτσα
από µπέϊκον και καπνιστή πάπρικα
Linguini with baked tomato sauce and basil

17,50€

Λιγκουίνι µε σάλτσα ψητής τοµάτας και βασιλικό
(*)Spinach tagliatele with shrimps

25,00€

and fresh tomato sauce with lemon verbena
Ταλιατέλες µε σπανάκι και γαρίδες
µε σάλτσα φρέσκιας τοµάτας και λουΐζα

A Seasonal vegetarian risotto
with smoked eggplant
Ριζότο µε καλοκαιρινά λαχανικά
και καπνιστή µελιτζάνα

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

20,50€

MAIN COURSES–ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
FISH–ΨΑΡΙ
(*)Seabass fillet with wild greens,

26,50€

portobello mushroom cream
and homemade herb gnocchi
Λαυράκι φιλέτο µε χόρτα,
κρέµα από µανιτάρια portobello
και χειροποίητα νιόκι µυρωδικών
Pan fried sole fish with green tomato sauce,

24,50€

olive - potato cake and king crab salad
Γλώσσα σωτέ µε σάλτσα πράσινης τοµάτας, κέικ πατάτας
µε ελιές και σαλάτα από βασιλικό καβούρι
(*)Croaker fish with warm buckwheat salad,

29,50€

cherry tomatoes and cumin chutney
with mussels and saffron sauce
Μυλοκόπι µε ζεστή σαλάτα από φαγόπυρο,
chutney από τοµατίνια αρωµατισµένο
µε κύµινο και σάλτσα από µύδια και κρόκο Κοζάνης

A (*)Fresh lobster (per kilo)

125,00€

Φρέσκος αστακός (το κιλό)

A (*)Catch of the day (per kilo)
Φρέσκο ψάρι ηµέρας (το κιλό)

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

75,00€

ΜΕΑΤ-ΚΡΕΑΣ
A Lamb loin with crispy potatoes,

28,00€

lettuce puree, warm pea salad
with egg-lemon sauce
Φιλέτο αρνιού µε τραγανές πατάτες,
πουρέ µαρουλιού και ζεστή σαλάτα αρακά
µε σάλτσα αυγολέµονο

A (*)Black Angus beef fillet

37,00€

with caramelized onions’ puree, baby potatoes
flavored with coriander and anise,
Greek yoghurt and pickled red peppers
Μοσχαρίσιο φιλέτο Black Angus µε πουρέ
από καραµελωµένα κρεµµύδια,
baby πατάτες αρωµατισµένες µε κόλιανδρο
και γλυκάνισο, γιαούρτι και κόκκινες πιπεριές τουρσί
Slow-cooked pork leg with mushroom

26,50€

and fennel stuffed ravioli
and sweet pepper sauce
Αργοµαγειρεµένο χοιρινό µπούτι
µε ραβιόλια γεµιστά µε µανιτάρι, φινόκιο
και σάλτσα από γλυκές πιπεριές
Grilled chicken fillet with warm salad of bulgur,

26,00€

corn seeds, mint, smoked red pepper puree
and gruyere cream from Naxos
Ψητό φιλέτο κοτόπουλο µε ζεστή σαλάτα από πλιγούρι,
καλαµπόκι, δυόσµο, πουρέ καπνιστής κόκκινης πιπεριάς
και κρέµα από γραβιέρα Νάξου

A (*)T-bone steak for 2 persons
with country potato chips
and warm salad of grilled vegetables
T – bone steak για 2 άτοµα
µε χωριάτικες τηγανητές πατάτες
και ζεστή σαλάτα από ψητά λαχανικά

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

75,00€

DESSERTS–ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Gianduja semifredo with coffee meringue,

17,50€

apricot puree and almond crumble
Semifredo gianduja µε τραγανή µαρέγκα καφέ,
πουρέ από βερίκοκο και µπισκότο αµυγδάλου
Traditional Greek puffs

16,50€

with cardamon ice cream, walnut praline
and honey flavored with lavender and cinnamon
Λουκουµάδες µε παγωτό κάρδαµο,
πραλίνα καρυδιού και µέλι αρωµατισµένο
µε λεβάντα και κανέλα

A Bitter chocolate mousse with hazelnut cake,

17,00€

salty caramel and vanilla ice cream flavored with tonka bean
Μούς πικρής σοκολάτας µε κέικ φουντουκιού, αλµυρή καραµέλα
και παγωτό βανίλιας αρωµατισµένο µε φασόλι τόνκα
Yoghurt sponge cake with honey cream,

14,50€

sesame brittle, lemon verbena gel and yoghurt sorbet
Σφουγγάρι γιαουρτιού µε κρέµα µελιού,
παστέλι από σουσάµι, gel λουΐζας και σορµπέ γιαούρτι
White chocolate mousse with cherry compote,

15,50€

pistachio dacquoise and crispy bitter chocolate
Μούς λευκής σοκολάτας µε µαρµελάδα κεράσι,
dacquoise από φιστίκι Αιγίνης
και τραγανή πικρή σοκολάτα
Variety of Greek cheese
with summer fruit textures
Ποικιλία ελληνικών τυριών
µε υφές καλοκαιρινών φρούτων

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT
BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Φιλοδώριμα δεν συμπεριλαμβάνεται.
All taxes are included. Gratuity is not included.

14,50€

