
 

 

-APPETIZERS- 
 

Oyster mushrooms with thyme, garlic and Naxos cheese.              8.50 € 

Μανιτϊρια πλευρώτουσ αρωματιςμϋνα με θυμϊρι, ςκόρδο και γραβιϋρα Νϊξου. 
 

Tuna tartar with avocados fresh cucumber, tomato, extra virgin olive oil        12.50 € 

and lemon pearls.      
Σαρτϊρ τόνου με αβοκϊντο, φρϋςκο αγγούρι, καρϋ τομϊτασ, extra παρθϋνο  
ελαιόλαδο αρωματιςμϋνο με λϊιμ και πϋρλεσ λεμονιού. 
 

Pie with courgettes, feta cheese and fresh herbs.      7.50 € 

Κολοκυθόπιτα με φρϋςκα μυρωδικϊ και φϋτα με τραγανό φύλλο καταΐφι.  
 

Ceviche bass with courgettes marinated in citrus dressing.                                   13.50 € 

Λαβρϊκι Ceviche με κολοκυθϊκια μαριναριςμϋνα ςε dressing εςπεριδοειδών.  
 

Βeef Carpaccio with citrus vinaigrette, rocket & parmesan flakes                       15.50 € 

Mοςχαρύςιο Καρπϊτςιο με βινεγκρϋτ εςπεριδοειδών και παρμεζϊνα  
 
 

-SALADS- 
 
Salad with smoked salmon, fennel, cherry tomatoes  

and pomegranate vinaigrette                                                                                            12.00 € 

αλϊτα με καπνιςτό ςολομό με φινόκιο, τοματύνια και βινεγκρϋτ ροδιού 
 

Greek salad with tomato, cucumber, olives, peppers, onion, fresh herbs,      10.00 € 
caper, rock samphire and feta cheese. 
Ελληνικό ςαλϊτα με ντομϊτα, αγγούρι, ελιϋσ, πιπεριϋσ,  κρεμμύδι,  φρϋςκα  
μυρωδικϊ, κϊπαρη, κρύταμο και φϋτα. 
 

Kinoa multicolored with shrimp, fresh cucumber, dill, chives with citrus      14.00 € 
dressing and lemon pearls. 
Κινόα πολύχρωμη με γαρύδεσ, φρϋςκο αγγούρι, ϊνηθο, ςχοινόπραςο με dressing 
εςπεριδοειδών και πϋρλεσ λεμονιού. 

 



 

 
 
 

-PASTA & RISSOTI- 
 

Fiochi Gorgonzola– Stuffed pouches with pear in sweet gorgonzola sauce     14.00 € 
with pistachio. 
Πουγκϊκια ζυμαρικών γεμιςτϊ με αχλϊδι ςε ςϊλτςα γλυκιϊσ γκοργκοντζόλασ με  
φιςτύκι Aιγύνησ. 
 

Potato gnocchi with Metsovo cheese and baby spinach.                                         13.00 € 

Νιόκι πατϊτασ με τυρύ Μετςόβου και ςπανϊκι baby. 
 

Pappardelle with smoked salmon, vodka, dill and briq.                                       16.00 € 

Παπαρδϋλεσ με καπνιςτό ςολομό, βότκα, ϊνηθο και μπρικ. 
 

Spaghetti with basil pesto and pine nuts.                                                                     10.00 € 

παγγϋτι με πϋςτο βαςιλικού και κουκουνϊρι. 
 

Linguini with prawns, fresh tomato, cherry tomatoes, flavoured with             16.00 €  

aromatic herbs and lime zest. 
Λιγκουύνι με γαρύδεσ, φρϋςκια ντομϊτα, ντοματύνια, αρωματιςμϋνη με μυρωδικϊ  
και ξύςμα γλυκολϋμονου. 
 
 

-MAIN COURSES- 
 
Pork tenderloin fillets with caramelized fig sauce, sautéed potatoes,               18.00 €   

thyme and graviera cheese from the island of Naxos. 
Υιλετϊκια ψαρονϋφρι με ςϊλτςα από καραμελωμϋνα ςύκα, πατϊτεσ ςωτϋ, θυμϊρι  
και γραβιϋρα Νϊξου. 
 

Chicken tagliata with spinach, sautéed potatoes scented with rosemary         16.00 €  
Σαλιϊτα κοτόπουλου με ςπανϊκι και πατϊτεσ sauté  αρωματιςμϋνεσ με δενδρολύβανο 
 
 



 
 

Sea bass stuffed with spiny chicory and sautéed vegetables.                             22.00 € 
Υιλϋτο λαυρϊκι γεμιςτό με ςπανϊκι ςωτϋ και λαχανικϊ αρωματιςμϋνα με λϊδι βαςιλικού 
 

Veal fillet with celery puree, beetroot and pepper sauce.                                  24.00 € 

Μοςχαρύςιο φιλϋτο με πουρϋ ςελινόριζασ, γλυκό παντζϊρι και ςωσ πιπεριϊσ. 
 

Grilled prawns with guacamole and green salad with avocado.                        19.00 € 
Γαρύδεσ ςχϊρασ με γουακαμόλε και πρϊςινη ςαλϊτα με αβοκϊντο. 

Salmon with quinoa and summer salad.                                                                     19.00 € 
ολομόσ με κινόα και δροςερό ςαλϊτα.                         

-DESSERTS-  
 

Warm apple tart with Madagascar vanilla ice cream.                                            8.00 € 

Ζεςτό τϊρτα μόλου με παγωτό βανύλια Μαδαγαςκϊρησ. 
 

Orange pie with olive oil and vanilla ice cream.                                                8.00 € 

Πορτοκαλόπιτα με ελαιόλαδο και παγωτό βανύλια. 
 

Cheesecake with passion fruit.                                                                                     8.00 € 
Σςύζκεικ με φρούτα του δϊςουσ.  
 

Chocolate soufflé.                                                                                                         8.00 € 

ουφλϋ ςοκολϊτασ. 
 

Chocolate block with vanilla ice cream.                                                                 7.00 € 
Κορμόσ ςοκολϊτασ με παγωτό βανύλια. 
 
 
If you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please speak to your server about ingredients in our dishes before you 
order your meal. 
ε όλεσ τισ παραςκευϋσ μασ χρηςιμοποιεύται ϋξτρα παρθϋνο ελαιόλαδο και αρύςτησ ποιότητασ ηλιϋλαιο για τηγανητϊ 
εδϋςματα  
All foods are prepared with extra virgin olive oil and finest quality sun flower oil for any fried meals  
Οι τιμϋσ ςυμπεριλαμβϊνουν όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρύνςεισ Service and taxes are included 
Ο αγορανομικόσ υπεύθυνοσ: Ρείσης Μιλτιάδης 
Market inspector officer: Reisis Militiadis 

Ο ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΦΕΙ ΤΠΟΦΡΕΩΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΣΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΙΦΕΙΟ 
(ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ−ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ) CONSUMER IS ΝΟΣ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΣ BEEN 
RECEIVED (RECEIPT-INVOICE) 
 


