ALL DAY MENU | 13:00 - 17:00

Bread
S er v ice

S n ack s

OUR FRESHLY BAKED BREAD ~2.5 το άτομο| per person
Τα δικά μας φρεσκοψημένα ψωμιά με ελαιόλαδο, ανθό αλατιού,
ελιές Χαλκιδικής στη θράκα και φρέσκο βούτυρο
Variety of homemade bread baguettes & rolls with olive oil,
grilled olives, salt flakes and fresh butter

DIPS ~10
Ποικιλία από λευκό ταραμά - μελιτζανοσαλάτα - φάβα Σαντορίνης
White fish raw - eggplant salad - fava of Santorini

ASSORTMENT OF SPECIAL RESERVE
GREEK CHEESES WITH TRADITIONAL COMPOTE ~22
Ποικιλία από εκλεκτά Ελληνικά τυριά
με παραδοσιακές μαρμελάδες:
Σαν Μιχάλης Σύρου / Κρασοτύρι της Κω / Αρσενικό Νάξου
Λαδοτύρι Μυτιλήνης / Γραβιέρα Παλαιωμένη Κρήτης
Μανούρα Σίφνου
San Michali of Syros / Krasotyri of Kos / Arseniko of Naxos
Oil Cheese of Lesvos / Mature Graviera of Creta / Manoura of Sifnos

CHARCUTERIE ~20
Ποικιλία από εκλεκτά ελληνικά αλλαντικά με τουρσιά:
Λούζα Μυκόνου / Προσούτο Ευρυτανίας / Σαλάμι Λευκάδος
Νούμπουλο Κέρκυρας / Παστράμι
Selected greek cold cuts with pickles:
Mykonian Louza / Prosciutto of Evritania / Salami of Lefkada
Noumboulo of Corfu / Pastrami

A p p e t izer s

PARMIGIANA DI MELANZANE ~14
Μελιτζάνα με παρμεζάνα, τομάτα, βουβαλίσια μοτσαρέλα
και φρέσκο βασιλικό
Eggplant parmigiano with tomato, mozzarella di bufala
and fresh basil

TONNO CRUDO ~18.50
Φρέσκος τόνος μαριναρισμένος με εσπεριδοειδή, αβοκάντο,
compote μάνγκο και αποξηραμένη παλαμίδα
Yellow fin tuna marinated in citrus with avocado,
mango compote and dried bonito

TSARSKAYA OYSTERS ~25
Στρείδια Tsarskaya με ponzu, μανταρίνι και φρέσκια ρίγανη
Tsarskaya oysters with ponzu, mandarin and fresh oregano

POP CORN SHRIMPS ~16
Τραγάνες γαρίδες “Rock” με μαγιονέζα ταραμά
και φύκια Wakame
Crispy Rock shrimps with tarama mayo and wakame

COD GOUJONS ~15
Μπουκιές μπακαλιάρου σε κουρκούτι με aioli κίτρου
και βότανα
God goujons with citrus aioli and fine herbs

CARPACCIO DI MANZO ~18
Λεπτές φέτες από μαριναρισμένο βοδινό με ρόκα, παρμεζάνα,
μαύρη τρούφα, aioli δενδρολίβανου και πέρλες βαλσάμικου
Beef carpaccio with rucola, Parmigiano, black truffle,
rosemary aioli and balsamic pearls

S a lads

GREEN SEASONAL SALAD ~8
Πράσινη σαλάτα εποχής με μαρούλι baby, κόκκινη λόλα, σπανάκι,
sorrel, κόκκινο ραντίτσιο & ντρέσινγκ βαλσάμικo
Baby gem lettuce, lollo rosso, baby spinach, red vein sorrel,
radicchio rosso & balsamic honey dressing

GREEK SALAD “CHORIATIKI” ~12
“Χωριάτικη” ελληνική σαλάτα με φέτα, τοματίνια, αγγούρι,
πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φύλλα κάπαρης και ρίγανη
Greek salad with feta cheese, cherry tomatoes,
cucumber, bell pepper, onion, olives, caper leaves and oregano

BABY GEM ~15
Baby μαρούλι με φιλέτο κοτόπουλο, ραπανάκι, κρεμμύδι, σπόρους
κολοκύθας, παλαιωμένη Παρμεζάνα, αβοκάντο και κρεμώδη βινεγκρέτ
Baby gem with chicken fillet, watermelon radish, red onion,
pumpkin seeds, aged Parmigiano, avocado and creamy vinaigrette

TROPICAL PRAWNS ~22
Ανάμεικτη σαλάτα με γαρίδες Ατλαντικού, τομάτα, αγγούρι,
μάνγκο και βινεγκρέτ από φρούτα του πάθους
Mesclun with King Prawns, tomato, cucumber, mango
and passion fruit dressing

RUCOLA ~12
Ρόκα με ημίλιαστα τοματάκια, παρμεζάνα, κουκουνάρι, κρουτόν
και βινεγκρέτ βαλσάμικου
Rucola with semi-dried tomatoes, parmigiano, pine nuts, croutons
and balsamic dressing

P izza
Ιταλική πίτσα με
επιλεγμένα ντελικατέσεν
Our Italian style
dough topped with
Italian delicatessens

MARGHERITA ~12
Βουβαλίσια μοτσαρέλλα, τοματίνια, φρέσκος βασιλικός και ελαιόλαδο
Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, fresh basil and olive oil

TARTUFATA BIANCA ~21
Μοτσαρέλλα, αυγό και φρέσκια τρούφα
Mozzarella, egg and fresh truffle

PROSCIUTTO E FUNGI ~16
Τομάτα, προσούτο, ποικιλία μανιταριών, μοτσαρέλλα και ρόκα
Tomato pulp, parma ham, fungi trifolati, mozzarella and rucola

Bu rger s

BLACK ANGUS SIGNATURE BURGER ~16.5
Black angus burger με τυρί, τομάτα, μαρούλι iceberg,
σως τρούφας και τηγανητές πατάτες
Black angus burger with cheese, tomato, iceberg,
truffle sauce and fried potatoes

TUNA BURGER ~22
Κιτρινόπτερος τόνος γλασαρισμένος με σάλτσα τεριγιάκι,
μαρούλι, τομάτα και αγγούρι τουρσί
Yellow fin tuna with teriyaki glaze, lettuce, tomato
and pickled cucumber

TRUFFLE POTATO CHIPS ~5
Chips φρέσκιας πατάτας με μαγιονέζα αρωματισμένη
με τρούφα και αρσενικό τυρί Νάξου
Fresh potato chips with truffle mayo
and Αrseniko cheese of Naxos

Past a e
R isot t i

POMODORO PASTA ~12
Σπαγγέτι με σάλτσα τομάτας και βασιλικό
Spaghetti with tomato sauce and basil

PAPPARDELLE CON RAGÙ DI MANZO ~15
Παπαρδέλες με βοδινό ραγού και παρμεζάνα
Pappardelle with beef ragu and parmigiano

LINGUINE ALLE VONGOLE ~21
Λιγκουίνι με αχιβάδες, θυμάρι, λεμόνι, καυτερή πιπεριά
και ιαπωνική μέντα
Linguine with clams, thyme, lemon, pepperoncino and shiso

RISOTTO ROSA ~17
Ριζότο παντζαριού με κατσικίσιο τυρί, αμύγδαλα,
παλαιωμένο βαλσάμικο και αρωματικά
Beetroot risotto with goat cheese, almonds,
aged balsamic and cress red vein sorrel

M eat

HALF CORN FED CHICKEN ~17
Μισό κοτόπουλο στη σχάρα με μελιτζάνα “Χουνκιάρ μπεγιεντί”
και ρατατούι λαχανικών
Half deboned glazed chicken with eggplant ‘Ηunkar begendi’
and greek style ratatouille

IBERICO PATA NEGRA SPARERIBS ~26
Στηθοπλευρά μαύρου χοίρου καραμελωμένη
με σάλτσα BBQ με γλυκοπατάτα, καλαμπόκι και υφές λαχανικών
BBQ glazed spareribs with sweet potato, corn
and vegetable textures

RIB EYE ON THE BONE ~52
Μπριζόλα black angus rib eye με σάλτσα Chimichurri,
πατάτες baby και υφές λαχανικών
Black angus rib eye with chimichurri, baby potatoes
and vegetable textures

BABY LAMB LEG ON THE BONE (FOR TWO PAX) ~58
Σιγοψημένο μπούτι αρνάκι γάλακτος με αρωματικά, πατάτες baby,
λεμόνι και ρατατούι λαχανικών
Slowly cooked baby lamb leg with herbs, baby potatoes,
lemon and greek style ratatouille

Fish

BACCALÀ ~17
Φιλέτο μπακαλιάρου με γκρεμολάτα και υφές λαχανικών
Cod fillet with gremolata and vegetable textures
FLAME GRILLED SALMON ~24
Σολομός σχάρας. Σερβίρεται με λαδολέμονο και υφές λαχανικών
Grilled Salmon. Served with lemon oil and vegetable textures

CATCH OF THE DAY (kg) ~market price/ kg/ Day
Φρέσκα ψάρια ημέρας με το κιλό.
Σερβίρεται με ποικιλία σαλτσών και συνοδευτικών
Catch of the day. Grilled on the open fire
and served with variety of sauces and side dishes

BLACK TIGER PRAWNS ~45/kg
Γαρίδες με το κιλό. Σερβίρονται ψητές στη σχάρα με ποικιλία σαλτσών
Grilled on the open fire and served with variety of sauces

FRESH LOBSTER ~90/kg
Φρέσκος αστακός. Σερβίρεται ψητός στη σχάρα ή με ζυμαρικά Λιγκουίνι
Served grilled on the open fire or with bisque sauce and Linguine

D e sser t s

NOUGATINE ~7.5
Νουγκατίνα με καραμελωμένα αμύγδαλα, καραμέλα και κρέμα
Nougatine with caramelized almonds, caramel and cream

CHOC’ LATE LOVIN’ SPOON ~10
Μπράουνι σοκολάτας με καραμελωμένα macadamia,
παγωτό βανίλια και salted caramel sauce
Chocolate brownies with caramelized macadamia nuts,
vanilla ice cream and salted caramel sauce

LOOKS LIKE BOUGATSA ~7
Τραγανό φύλλο με κρέμα βανίλιας, κανέλλα και ζάχαρη άχνη
Crispy phyllo dough with vanilla cream, cinnamon
and powdered sugar

FRUIT PLATTER ~7.5
Φρουτοσαλάτα από εποχιακά φρούτα με ελληνικό γιαούρτι και μέλι
Display of the best the season has to offer of tropical & local fruits.
Served with greek yoghurt and honey

SELECTION OF ICE CREAM & SORBETS ~3/scoop ~2/piece
Παγωτά & Σορμπέ
Ice cream Lollipops

Αν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία ή ειδική διατροφική απαίτηση, παρακαλούμε ενημερώστε το σερβιτόρο.
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνονται: Σέρβις, Δημοτικός Φόρος και το ανάλογο ΦΠΑ.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Διονυσία Χατζηνικόλα
Please inform your waiter if you have any food allergies or dietary needs. All prices are in Euro. Prices
include: Service charge,Municipal Tax and VAT. Managing Director: Dionysia Chatzinikola

