


Nigiri 2 pieces 
Tuna akami   12 €
Tuna O-toro   14 €
Salmon   13 €
Αmberjack   13 €
Scallop    14 €
Fish of the day

Sashimi 4 pieces 
Tuna akami   16 €
Tuna O-toro   18 €
Salmon   15 €
Αmberjack   16 €
Fish of the day

Hosomaki rolls 8 pieces 
Salmon   16 €
Tuna   18 €
Αmberjack   17 €
Avocado   10 €

Uramaki rolls 8 pieces 
Salmon 
cucumber, avocado, salmon, mayonnaise, wasabi brick   18 €
Spicy tuna 
avocado, tuna, cucumber, coriander, spicy mayonnaise   18 € 
Eel roll panko shrimp
cucumber, avocado, crab, tobico, unagi, arare sauce   19 € 
Scallop tempura 
cucumber, tomato, celery, ponzu kimchi mayo   19 € 
California
cucumber, avocado, crab, tobico, kewpie mayonnaise  24 €
Amberjack 
asparagus, avocado, cucumber, kewpie, lemon oil and potato chips   19 €
Veggie  
cucumber, avocado, asparagus  13 €

Sushi Festival
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Σαλάτα Capital 
ποικιλία από ελληνικές ντομάτες, κρέμα ξινομυζήθρα και 
κοπανιστή, ελιές, κάπαρη, κρεμμύδια και παξιμάδι χαρουπιού
Capital Salad
variety of Greek tomatoes, “xinomitzitra” cheese and kopanisti 
cream, olives, capers, onions and carob rusk   19 €

Crispy μπουράτα 
σιγομαγειρεμένη ντομάτα, κολοκύθα, ντοματίνια, ραπανάκια, κυδώνι,
λάχανο κέιλ σωτέ και γκρέιπφουτ ντρέσινγκ 
Crispy Burrata 
slow-cooked tomato, butternut squash, cherry tomatoes, radishes,
quince, sauté kale and grapefruit dressing   20 €

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα
φλέικς λαχανικών, ψητό αχλάδι, φρέσκα μυρωδικά και
ντρέσινγκ ντομάτα και βατόμουρα σε όσμωση
Mixed green salad
vegetable flakes, baked pear, fresh herbs fermented tomato and
blueberries dressing  19 €

Σούπα κακαβιά
σφυρίδα, γαρίδες, γαλλική μπαγκέτα και σάλτσα aioli
Kakavia soup
grouper, shrimps, french baguette and aioli sauce  29 €

Τόνος 
συμπιεσμένη ρέβα, βασιλικός, τσίλι, τραγανή σαλάτα και 
γκρειπφρουτ-tiger’s milk
Tuna
compressed radish, basil, chili, crispy salad and grapefruit-tiger’s milk  20 €

Μοσχαρίσιο ταρτάρ 
μοσχαρίσιο ταρτάρ σε κόκαλο, ψητό ψωμί ολικής αλέσεως
Beef Tartar
beef tartar on the bone, grilled whole grain bread   29 €
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Salads & Appetizers 

Ποικιλία Ελληνικών & Γαλλικών τυριών
Σαν Μιχάλη Σύρου, παλαιωμένο ανθότυρο Παμπούνη Νάξου,
Brillat savarin με τρούφα, Reblochon fermier
Variety of Greek & French cheeses
San Michali from Syros, cured anthotiro cheese Pabouni from Naxos,
Brillat savarin with truffles, Reblochon fermier   30 €

Ποικιλία Ελληνικών & Γαλλικών αλλαντικών 
καπνιστό Γαλλικό ζαμπόν, σαλάμι Jésus de Lyon, προσούτο Ευρυτανίας, 
μοσχαρίσιο παστράμι Κρήτης
Variety of Greek & French cold cuts
French smoked ham, salami Jésus de Lyon, prosciutto from Evritania, beef 
pastrami from Crete  30 €

Μαριναρισμένος σπιτικός σολομός παστράμι 
airbag crispy bread, ξινή κρέμα, πίκλα κρεμμύδι και ντρέσινγκ ρέβα-αγγούρι 
Marinated house salmon pastrami 
airbag crispy bread, sour cream, pickled onions and radish-cucumber 
dressing   30 €

Χταπόδι  
κρέμα στιφάδο κρεμμυδιού, τερίνα πατάτας φυκιών, jamon iberico
Octopus
onion “stifado” cream, seaweed potato terrine, jamon iberico   26 €

Σύγκλινο 
σύγλινο Μάνης και τυροκροκέτα μετσοβόνε, φάβα Σχοινούσας 
και τρούφες από τον Όλυμπο
Siglino
“siglino” Manis and metsovone cheese croquette, fava from Schoinousa 
and truffles from Olympus      23 €

Platers
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Σπιτικές τηγανιτές πατάτες
Home made potato fries  5 €

Γεμιστό μαρούλι με πατάτες ψητές στα καρβουνά, 
ελαιόλαδο και ξινή κρέμα 
Stuffed Romaine lettuce with charcoal potatoes, 
olive oil and sour cream   5 €

Γλασαρισμένα σπαράγγια με miso στη σχάρα
Miso glazed grilled asparagus  5 €

Λαχανικά ατμού με φρέσκα μυρωδικά 
Steamed vegetables with fresh herbs    5 €

Red wine 
Pepper sauce
Béarnaise
Chimichurri  

Sides 

Sauces
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Στήθος κοτόπουλο 

ριζότο καλαμπόκι, μανιτάρια, κάστανο και αφρός παρμεζάνα

Chicken breast

corn risotto, mushrooms, chestnuts and parmesan foam  32 €

Prime rib eye Βlack Αngus με κόκκαλο 1.000 γρ. (για 2 άτομα)

French cut prime rib eye beef Βlack Αngus 1.000 gr. (for to 2 persons)    135 €

Βιολογικό μοσχαρίσιο φιλέτο Charolaise

Charolaise organic beef tenterloin   42 €

Χορτόπιτα  
ξινομυζήθρα, χόρτα, αφρός μυρωδικών και λάδι σχοινόπρασου
“Chortopita”
ximomizithra cheese, seasonal local greens, herbs foam and chive oil   22 €

Σπιτικό ραβιόλι καρμπονάρα
γκουαντσιάλε, προσούτο, κρόκος αυγού κονφί και αφρός παρμεζάνας
Homemade ravioli carbonara
guanciale, prosciutto, egg yolk confit and parmesan foam   26 €

Ταλιολίνι cacio e pepe 
καραβίδες, σκορπίνα ταρτάρ, χαβιάρι και πεκορίνο
Τagliolini cacio e pepe
langoustine, scorpion-fish tartare, caviar and pecorino cheese   33 €

Σφυρίδα σχάρας 
κρέμα μπουγιαμπέσας, ντόπια χόρτα, όστρακα, σάλτσα αυγολέμονο
Grilled grouper
bouillabaisse cream, local greens, cockles, egg-lemon sauce   46 €

Γλώσσα σχάρας 
γλασαρισμένα λαχανικά, σάλτσα hollandaise  
Grilled dover sole
glazed vegetables, hollandaise sauce    47 €

Χοιρινή τερίνα τυλιγμένη σε λαχανίδα 
γεμιστό λάχανο, ρίζα μαϊντανού, κολοκύθα, μήλο, πουρές κόκκινου λάχανου
και σάλτσα μελιού σε όσμωση
Pork terrine wrapped in collard green
stuffed cabbage, parsnip, butternut squash, apple, red cabbage purée
and fermented honey sauce    26 €

Main courses



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.

Εκμέκ 
κρέμα φιστίκι, παγωτό καϊμάκι και κεράσια
Ekmek  
pistachio cream, ice-cream kaimaki and cherries   13 €

Snickers
αλατισμένο παγωτό καραμέλα, κρέμα φυστικιού 
και μαύρη σοκολάτα
Snickers
salted caramel ice-cream, peanut cream and dark chocolate   13 €

Mille feuille σοκολάτα
παγωτό φουντούκι και σάλτσα σοκολάτας
Chocolate mille feuille
hazelnut ice cream and chocolate sauce    13 €

Κρέμα από μέλι Ελάτης
καραμελωμένα κυδώνια, πραλίνα αμυγδάλου και σορμπέ χαμομήλι
Honey from Elati cream
caramelized quince, almond praline and chamomile sorbet    13 €

Desserts


