MENU

Ορεκτικά / Mezze
Λευκός ταραμάς με τραγανά πιτάκια

5,5

White tarama with crispy pita bread
Λευκός ταραμάς με λάδι άνηθου
και αυγοτάραχο τρίμμα

6,5

White tarama with dill oil
and bottarga powder
Καπνιστή μελιτζάνα με μαϊντανό,
κουκουνάρι και πιπεριές κονφί

5,5

Smoked aubergines with parsley,
pine nuts and bell pepper confit
Τζατζίκι με άνηθο

5,5

Tzatziki
(Greek yoghurt with cucumber,
garlic and dill)
Φάβα με κρίταμο, κρεμμύδι και θυμάρι

“Tirokafteri” spicy mixed cheeses spread
with chilli flakes

Kολοκυθάκι & μελιτζάνα τεμπούρα
με σως γιαούρτι-δυόσμο
Zucchini & aubergine tempura
with yogurt-mint gomasio
Κεφαλογραβιέρα σαγανάκι
με τσάτνεϊ τομάτας αρωματισμένο
με φρέσκια ρίγανη
Saganaki (fried kefalograviera cheese)
with tomato oregano chutney
Μανιτάρια King Oysters στην σχάρα
King Oyster mushrooms
grilled on the open fire

5,5

7,5

6,5

8,5

4,5
Τηγανίτες πατάτες με θαλασσινό αλάτι
και ρίγανη
Potato fries with sea salt and oregano

Fava beans with kritamo,
onion and thyme
Τυροκαυτερή

Μπουγιουρντί με τομάτα,
πιπεριά κέρατο, φέτα και ρίγανη
Feta cheese with tomato,
green pepper and oregano

5,5

Παραδοσιακές πίτες ημέρας
Traditional pies of the day

4,5

6

Ωμά θαλασσινά ορεκτικά
Raw sea appetizers
Αχινός με σχοινόπρασσο, μπούκοβο, ελαιόλαδο και προζυμένιο ψωμί
Sea urchin with chives, chili flakes, olive oil and sourdough bread

17

Αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί καρπάτσιο μαριναρισμένο με εσπεριδοειδή,
βασιλικό και κόλιανδρο
Red Sea Bream carpaccio marinated with citrus,
basil and coriander

18

Ταρτάρ καραβίδας με φρέσκο βασιλικό, τζίντζερ και γκρέιπφρουτ
Langoustine tartar with fresh basil, ginger and grapefruit

22

Ψωμί / Bread
Το δικό μας φρεσκοψημένο ψωμί και πίτα με πάστα ελιάς
Our freshly baked homemade bread and pitta bread with olive tapenade

1,9 / το άτομο
per person

Σαλάτες / Salads
Χωριάτικη ελληνική σαλάτα με τοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα,
ελιές, φύλλα κάπαρης, ρίγανη και ελαιόλαδο
Greek salad with cherry tomatoes, cucumber, bell pepper, onion, feta cheese,
olives, caper leaves, oregano and olive oil
Ανάμικτη σαλάτα με λουκουμάδες χαλούμι, τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ρόδι,
τραγανή πίτα και σουμάκι
Garden greens with halloumi beignets, tomato, cucumber, onion, pomegranate seeds,
crispy pitta and sumac
Ανάμικτη σαλάτα εποχής με τομάτα, αγγούρι, πιπεριές, ελαιόλαδο και βαλσάμικο
Seasonal mixed salad greens with tomatoes, cucumber, bell pepper, olive oil and balsamic vinegar
Γλασαρισμένα παντζάρια με ρόκα, σπανάκι, πορτοκάλι, καβουρδισμένα Macadamia,
αποξηραμένα σύκα, μήλο και ντρέσινγκ γιαουρτιού
Roasted beets with rucola, baby spinach, orange segments, roasted Macadamia,
dried figs, apple and greek yoghurt dressing
Άγρια χόρτα εποχής με λαδολέμονο και θαλασσινό αλάτι
Seasonal steamed greens with lemon vinaigrette and sea salt
Μαρούλι baby με γαρίδες, καλαμάρι, μύδια, σέλινο, τομάτες, πιπεριές
και βινεγκρέτ με εσπεριδοειδή
Baby gem lettuce with prawns, calamari, mussels, celery, tomatoes,
bell peppers and citrus dressing
Λαχανικά σχάρας (μελιτζάνα, κολοκυθάκια, πιπεριές, καρότα)
Grilled vegetables (eggplant, zucchini, bell peppers, carrots)

9

12

8

12

6

17

6

Θαλασσινά / Fish Market
Η Ψαρόσουπά μας

9

Our fish soup
Χταπόδι ψημένο στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, ξύδι και ρίγανη

15

Grilled octopus with olive oil, vinegar and oregano
Τηγανητό Συμιακό γαριδάκι

14

Crispy fried Symiako garidaki (baby shrimp)
Καλαμάρι τηγανητό με σάλτσα ταρτάρ, λεμόνι και μυρωδικά

12

Deep fried calamari with tartar sauce, lemon and fine herbs
Μύδια αχνιστά με κρασί Λήμνος, γλυκάνισο, σκόρδο και λάδι μαϊντανού

14

Steamed mussels with Limnos wine, anise, garlic and parsley oil
Γαρίδες με σάλτσα τομάτας, φέτα, ούζο και άνηθο

16

Shrimps saganaki with tomato sauce, feta cheese, ouzo and dill
Ψητή σουπιά σε στρώμα ριζότο τομάτας και μους φέτας

18

Grilled cuttlefish with tomato risotto and feta cheese mousse
Κριθαρότο γαρίδας με κρασί Λήμνος, μπούκοβο και παλαιωμένη γραβιέρα

18

Shrimps kritharoto with Limnos wine, chili flakes and gruyere cheese
Ολόκληρος αστακός στη σχάρα με αρωματικό βούτυρο, λεμόνι και υφές λαχανικών
Flame grilled whole lobster with garlic butter, lemon and vegetable textures

75

Η ψαριά της ημέρας
Catch of the day
με το κιλό / kg

Φρέσκο ψάρι ψητό στη σχάρα συνοδευμένο από διάφορες σως
Whole fish of the day grilled on the open fire and served with variety of sauces

70

Φρέσκο ψάρι Β ψητό στη σχάρα ή τηγανητό συνοδευμένο από διάφορες σως
Fish of the day B grilled on the open fire or fried and served with variety of sauces

50

Γαρίδες black tiger ψητές στη σχάρα συνοδευμένες από διάφορες σως
Black tiger prawns grilled on the open fire and served with variety of sauces

45

Φρέσκος αστακός ψητός στη σχάρα ή με ζυμαρικά λιγκουίνι και bisque σως
Fresh lobster grilled or with linguini pasta and bisque sauce

90

Καλαμάρι ψητό στη σχάρα συνοδευμένο από διάφορες σως
Whole calamari grilled on the open fire and served with variety of sauces

45

Κρεατικά / Butcher
Κεφτεδάκια σχάρας από μοσχαρίσιο
κιμά με σάλτσα τομάτας, μπαχαρικά
και καψαλισμένο γιαούρτι

10

Beef meatballs with tomato sauce,
spices and torched greek yoghurt
Παϊδάκια αρνίσια γάλακτος στα κάρβουνα
με λεμόνι και ρίγανη

15

Moussaka with potatoes, eggplant,
minced meat and bechamel sauce

12

13

Pork chop with BBQ butter, potatoes
and vegetables
Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλο στη σχάρα

Charcoal grilled lamb chops with lemon
and oregano
Παραδοσιακός Μουσακάς

Χοιρινή μπριζόλα γλασαρισμένη
με βούτυρο BBQ,
πατάτες και λαχανικά εποχής

11

Grilled chicken fillet marinated with herbs
Σουβλάκι μοσχαρίσιο.
Σερβίρεται με ντιπ σάλτσα Chimichurri,
πατάτες και λαχανικά εποχής
Beef Skewers.
Served with greek Chimichurri
dip sauce, potatoes and vegetables

Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
Greek traditional Cuisine
Συμβουλευτείτε τον σερβιτόρο σας για τα Ελληνικά πιάτα ημέρας
Please ask your waiter for the Greek delicacies of the day

24

Επιδόρπιο / Dessert
Φρουτοσαλάτα από φρούτα εποχής συνοδεία με γιαούρτι και μέλι
Seasonal fruits selection served with Greek yogurt and honey
Παραδοσιακά γλυκά κουταλιού συνοδεύονται από γιαούρτι ή παγωτό
Variety of traditional spoon sweets served with yoghurt or ice cream

8

6,5

Σαν το ‘’Πουγκί’’ κρέμα αμύγδαλο, καραμέλα κηρήθρας και παγωτό καρύδι
Patmos ‘’Pouggia’’ with honeycomb, almond cremeux and walnut ice cream

6

Μους χαλβά με ταχίνι, κράμπλ αμυγδάλου και φιστίκι Αιγίνης
Halva mousse with tahini, almond crumble and pistachio

6

Παγωτά & Σορμπέ σε διάφορες γεύσεις(η μπάλα)
Selection of ice cream and sorbets (per scoop)

3,5

Ουζο & Αποσταγματα
Ouzo & Tsipouro
Ούζο ποτήρι / Ouzo by the glass

50ml | 3.5

Τσίπουρο ποτήρι / Tsipouro by the glass

50ml | 3.5

Ούζο Πλωμάρι / Plomari Ouzo

0.2L | 11

Ούζο Βαρβαγιάννη (μπλε/πράσινο)
Varvagianni Ouzo

0.2L | 11

Τσίπουρο Τσιλίλη / Tsililis Tsipouro

0.2L | 11

Τσίπουρο Mπαμπατζίμ (με ή χωρίς γλυκάνισο)
Babatzim Tsipouro (with or without anise)

0.2L | 11

Kρασι / Wine
Μαλαματίνα / Malamatina

0.5L |

7

Κεχριμπάρι / Kehribari

0.5L |

8

0.5L |

6

“Το κρασί του Πλεύσις“
(λευκό/ροζέ/κόκκινο)
“Plefsis house wine”
(white/rose/red)

Μπύρες / Beers
Άλφα ποτήρι / Alfa Draft

0.25L | 2.5

Άλφα ποτήρι / Alfa Draft

0.5L | 4.5

Μύθος / Mythos

0.5L | 4.5

Άλφα / Alfa

0.5L | 4.5

Μάμος / Mamos

0.5L | 4.5

Νερά & Αναψυκτικά
Water & Soft Drinks
Νερό / Still Water

1L | 2.5

Ανθρακούχο νερό / Sparkling water

0.25L |

3

Sparkling San Pellegrino

0.25L |

6

Coca-Cola, Coca-Cola Light,
Coca-Cola Zero

0.25L | 3.5

Sprite, Fanta red/blue,
Lemonade, Soda

0.25L | 3.5

Καφες / Coffee
Eλληνικός / Greek coffee		 3
Eλληνικός διπλός / Greek coffee double		 4
Εσπρέσο / Espresso		 3.5
Εσπρέσο διπλός / Espresso double		 4

Οι φωτογραφίες δεν απεικονίζουν τα πραγματικά πιάτα μας. 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 note that the photos are not depicting our actual dishes. 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 Chazinikola

