
4 courses menu  60 €

Τάρτα λαχανικών και φρέσκων μυρωδικών
κρέμα ξινομυζήθρας και ελληνικών χόρτων, ωμά και 
μαριναρισμένα λαχανικά, φουντούκια και τρούφα 
Vegetable and fresh herbs tart
xinomitzithra cheese and local greens cream, raw and 
marinated vegetables, hazelnuts and truffle

Ραβιόλι κόκορα “serviette”
λουκάνικο & κονσομέ γραβιέρα Σαν Μιχάλη
Rooster “serviette” ravioli
Sausage & San Michalis graviera cheese consommé 

Μπακαλιάρος
γεμιστό λάχανο savoy, μύδια, γαρίδες, ρίζες λαχανικών, σάλτσα με 
λάχανο και ξινόγαλα
Cod 
stuffed savoy cabbage, mussels, shrimps, cabbage roots, cabbage and
buttermilk sauce 

Εσπεριδοειδή και ελαιόλαδο
λευκή σοκολάτα και μπισκότο ελαιόλαδου, κρεμά λεμονιού, σορμπέ μανταρίνι, 
χυμό μανταρίνι με ελαιόλαδο και πιπέρι timut
Citrus and olive olive oil
white chocolate and olive-oil biscuit, lemon cream, sorbet mandarin, 
jus mandarin-olive-oil and timut pepper 

Ο Σεφ χρησιμοποιεί ελαιόλαδο για τις σαλάτες και καλαμποκέλαιο για τα τηγανιτά.  
Νόμιμος εκπρόσωπος: κύριος Ευριπίδης Τζήκας. Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι και οι υπηρεσίες. 
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). 
Our Chef uses olive oil for our salads and maize oil for our fried items. Legal representative: Mr Evripides Tzikas. 
All taxes are included. Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice). 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για οποιαδήποτε διαμαρτυρία.    
The establishment is obliged to have printed forms available in a special location near the exit, for the registration of complaints.    

Εάν γνωρίζετε ή νομίζετε πως έχετε δυσανεξία ή αλλεργία σε κάποιο προϊόν σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο προσωπικό του εστιατορίου μας.
In case of intolerance or allergy to some food or ingredients, please contact the staff of our restaurant.

A taste of Athens Capital

Degustation Menus



Τάρτα λαχανικών και φρέσκων μυρωδικών
κρέμα ξινομυζήθρας και ελληνικών χόρτων, ωμά και 
μαριναρισμένα λαχανικά, φουντούκια και τρούφα 
Vegetable and fresh herbs tart
xinomitzithra cheese and local greens cream, raw and 
marinated vegetables, hazelnuts and truffle

Καρπάτσιο μανιτάρι
ΚΥΑΝΟ μπλε τυρί, αχλάδι, λάδι κακάο, ξύδι sherry και νεροκάρδαμο
Mushroom carpaccio
KYANO blue cheese, pear, cocoa oil, sherry vinegar and watercress

Ραβιόλι σελινόριζας
καπνιστή πατάτα, πράσο, τρούφα, λαδί σχοινόπρασου και 
κονσομέ κρεμμυδιού  
Celeriac ravioli
smoked potato, leek, truffle, chive oil and onion consommé

Κρέμα από μέλι Ελάτης
καραμελωμένα κυδώνια, πραλίνα αμυγδάλου και σορμπέ χαμομήλι  
Honey from Elati cream
caramelized quince, almond praline and chamomile sorbet

Τάρτα λαχανικών και φρέσκων μυρωδικών
κρέμα ξινομυζήθρας και ελληνικών χόρτων, ωμά και 
μαριναρισμένα λαχανικά, φουντούκια και τρούφα 
Vegetable and fresh herbs tart
xinomitzithra cheese and local greens cream, raw and 
marinated vegetables, hazelnuts and truffle

Capital custard ψαρόσουπα
σκορπίνα ταρτάρ και χαβιάρι
Capital fish soup custard
scorpion fish tartar and caviar

Surf & turf ταρτάρ
καραβίδα & μοσχάρι ωρίμανσης ταρτάρ, αντζούγια aioli, yuzu, τσίλι, κουμκουάτ 
Surf & turf tartar
langoustine & dry aged beef, anchovy’s aioli, yuzu, chili, kumquat  

Ραβιόλι κόκορα “serviette”
λουκάνικο & κονσομέ γραβιέρα Σαν Μιχάλη
Rooster “serviette” ravioli
Sausage & San Michalis graviera cheese consommé 

Μπακαλιάρος
γεμιστό λάχανο savoy, μύδια, γαρίδες, ρίζες λαχανικών, σάλτσα με 
λάχανο και ξινόγαλα
Cod 
stuffed savoy cabbage, mussels, shrimps, cabbage roots, cabbage and
buttermilk sauce 

Rump αρνιού 
σιγομαγειρεμένο καρότο, ραβιόλι κολοκύθας, πρόβειο γιαούρτι, 
πέστο Ελληνικών μυρωδικών και σάλτσα αρωματισμένη με sumac
Rump of lamb 
slow cooked carrot,  butternut squash ravioli, sheep-milk yogurt, 
Greek herbs pesto and sumac flavored sauce 

Εσπεριδοειδή και ελαιόλαδο
λευκή σοκολάτα και μπισκότο ελαιόλαδου, κρεμά λεμονιού, σορμπέ μανταρίνι, 
χυμό μανταρίνι με ελαιόλαδο και πιπέρι timut
Citrus and olive olive oil
white chocolate and olive-oil biscuit, lemon cream, sorbet mandarin, 
jus mandarin-olive-oil and timut pepper 

7 courses menu  90 €
Chefs Experience

4 courses menu  45 €
Vegetarian menu



Τάρτα λαχανικών και φρέσκων μυρωδικών
κρέμα ξινομυζήθρας και ελληνικών χόρτων, ωμά και 
μαριναρισμένα λαχανικά, φουντούκια και τρούφα 
Vegetable and fresh herbs tart
xinomitzithra cheese and local greens cream, raw and 
marinated vegetables, hazelnuts and truffle

Παντζάρια ψημένα στο αλάτι
κομπούτσα κόκκινου λάχανου, πίκλες παντζαριών και ζελέ από ξύδι 
φρούτων του δάσους 
Salt baked beetroots
red cabbage combucha, pickled beetroots and forest berries vinegar jelly  

Καρπάτσιο μανιτάρι
ΚΥΑΝΟ μπλε τυρί, αχλάδι, λάδι κακάο, ξύδι sherry και νεροκάρδαμο
Mushroom carpaccio
KYANO blue cheese, pear, cocoa oil, sherry vinegar and watercress

Ραβιόλι σελινόριζας
καπνιστή πατάτα, πράσο, τρούφα, λάδι σχοινόπρασου και 
κονσομέ κρεμμυδιού  
Celeriac ravioli
smoked potato, leeks, truffle, chive oil and onion consommé

Φλασκί κολοκύθας
καρίκι Τήνου, πίκλα κουμκουάτ και σάλτσα μελιού σε όσμωση 
Butternut squash Flaski  
kariki cheese from Tinos, pickled koumquat and fermented honey sauce 

Κρέμα από μέλι Ελάτης
καραμελωμένα κυδώνια, πραλίνα αμυγδάλου και σορμπέ χαμομήλι  
Honey from Elati cream
caramelized quince, almond praline and chamomile sorbet

6 courses menu  65 €
The whole Vegetarian Experience


