Ορεκτικά | Appetizers
€ 6,00

Κρητική Μαραθόπιτα
Cretan Fennel Pie

€ 6,00

Τζατζίκι
Tzatziki

GV

DV

with greek yoghurt and garlic
€ 7,00

Ταλαγάνι

DV
με τσάτνεϋ βερύκοκο

Talagani cheese
with apricot chutney
€ 9,00

Ταραμάς

GN
με κρόκο Κοζάνης, μαστίχα Χίου και φυστίκι Αιγίνης

Taramas (fish roe)
with Greek saﬀron, island of Chios “mastiha” & Greek pistachios
€ 12,00

Γαρίδες

DA
με ούζο και γλυκό τσίλι

Shrimps
with ouzo and sweet chilli
€ 12,00

Σουβλάκι οξύρρυγχου

G
με ντοματίνια μαριναρισμένα με pesto βασιλικού

Sturgeon fish souvlaki (skewers)
with cherry tomatoes marinated in basil pesto

Σαλάτες | Salads
€ 9,00

Χωριάτικη Σαλάτα

DV
τομάτα, αγγούρι, ελιές, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι,
βαρελίσια φετα, κάππαρη

Greek Salad
tomatoes, cucumber, olives, green pepper, onion,
feta cheese, capers
€ 12,00

Πατατοσαλάτα

G
μελιτζάνα, κολοκύθι, κάππαρη, φρέσκο κρεμμύδι,
καπνιστή πέστροφα

Potato Salad
aubergine, zucchini, capers, spring onions, s
moked trout
€ 16,00

H Σαλάτα της Μαρίας

DN
λόλα πράσινη και κόκκινη, ξερά βερίκοκα, ψημένο κουκουνάρι,
κατσικίσιο τυρί ∆ομοκού με σως πορτοκαλιού

Maria’s Salad
green salad, dried apricots, roasted pine nuts,
goat cheese with orange sauce
€ 17,00

Κινόα
φρέσκο κρεμμύδι, αβοκάντο, βερίκοκο,
καπνιστό σολομό και βινεγκρέτ πορτοκαλιού

Quinoa Salad
spring onion, avocado, Florence fennel, dried apricots,
smoked salmon and orange vinegraitte
€ 18,00

Σαλάτα Ανεμόμυλος με φιλέτο σολωμού (200gr)
λόλα πράσινη και κόκκινη, φινόκιο, φρέσκο κρεμμύδι,
φυστίκια Αιγίνης και ξερά σύκα
Anemomilos Salad with salmon fillet (200gr)
green salad, florence fennel, spring onion,
pistachios from Aegina island and dried figs

N

Pasta / Risotto
€ 13,00

Κριθαράκι

DGA
με μανιτάρια και θυμάρι

“Kritharaki” (greek orzo)
with mushrooms and thyme
€ 14,00

Φρέσκα ζυμαρικά DGV
με σάλτσα ντομάτας, φέτα και φρέσκο βασιλικό και ελιές
Pasta Fresca
with tomato sauce, feta cheese and fresh basil and olives

€ 18,00

Risotto DG
με γαρίδες και κρόκο Κοζάνης
Shrimp Risotto
with Greek saﬀron

Κυρίως Πιάτα | Main Dishes
€ 17,00

Κοτόπουλο φιλέτο ψητό

G
με φασκόμηλο, σως λιαστής ντομάτας και πατάτες τηγανητές

Grilled Chicken fillet
with sage, in sun-dried tomato sauce, served with french fries
€ 18,00

Φιλέτο Λαυράκι

DG

με πουρέ σελινόριζας

Sea bass fillet
with celery root pureé
€ 25,00

Ribeye Black Angus 250gr
με Περουβιανά τσιπς

Ribeye Black Angus 250gr
with Peruvian chips

G

Επιδόρπιο | Dessert
€ 7,00

Τζιζκέικ DG
με μαρμελάδα μούρων
Chocolate cheesecake
with berry jam

€ 8,00

Choco dream cream

DG

με μπισκότα OREO
with OREO biscuits
€ 4,00

μπάλα / scoop

Παγωτό διάφορες γεύσεις
Ice-Cream various flavors

D

Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες,
παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας.
If you have any special dietary requirements or allergies,
please inform your waiter.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Prices include all legal taxes.

V vegetarian

G gluten

N nuts allergy

D dairy

A alcohol

