


Gluten free Vegetarian Vegan Lactose free

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα
φλέικς λαχανικών, ψητό αχλάδι, φρέσκα μυρωδικά και 
ντρέσινγκ ντομάτα και βατόμουρα σε όσμωση
Mix green salad leaves
vegetable flakes, baked pear, fresh herbs fermented tomato and
blueberries dressing

Ψάρι ημέρας
γλασαρισμένα λαχανικά, σάλτσα Hollandaise  
Fish of the day
glazed vegetables, sauce Hollandaise 

Εκμέκ
κρέμα φιστίκι, παγωτό καϊμάκι και κεράσια
Ekmek
pistachio cream, ice-cream kaimaki and cherries

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.

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 

Charolaise οργανικό μοσχαρίσιο φιλέτο
σπαράγγια σχάρας, πατάτες ψητές στα κάρβουνα, ελαιόλαδο και ξινή κρέμα 
Charolaise organic beef tenderloin
grilled asparagus, charcoal potatoes, olive oil and sour cream  

Εκμέκ
κρέμα φιστίκι, παγωτό καϊμάκι και κεράσια
Ekmek
pistachio cream, ice-cream kaimaki and cherries

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, leeks, 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

4 courses menu  45 €
Vegetarian menu

Degustation Menus3 courses menu  55 €
Lunch Menu

4 courses menu  60 €
Lunch Menu



Scan the QR code & read the on-line menu


