
Ορεκτικά & Σαλάτες / Appetizers & salads

Σούπα κακαβιά
Μάγουλα σφυρίδας, μπαγκέτα και σάλτσα aioli

Kakavia soup
Grouper cheeks, baguette and aioli sauce 12,00 €

Ψητό κατσικίσιο τυρί
τοματίνια, φρούτα του δάσους και παντζάρια

Baked goat cheese
Cherry tomatoes, wild berries and beetroots 10,00 €

Τραγανό βιολογικό αυγό
κοτοσαλάτα, αφρός πατάτας , μανιτάρια

Biological crispy egg
chicken salad, potato foam, mushrooms 12,00 €

Kαρπάτσιο μόσχου  ωρίμανσης
ρόκα, κάπαρη, αγκινάρες, αγγουράκι πίκλα, παρμεζάνα και λάδι τρούφας

Dry aged carpaccio beef
rocket, capers, artichokes, gherkins, parmesan and truffle oil 18,00 €

Σολομός tataki
κινόα, τζίντζερ, κόλιανδρος, αγγούρι, σάλτσα σόγιας και γιούζου

Salmon tataki
quinoa, ginger, coriander, cucumber, soy sauce, yuzu 15,00 €

Χταπόδι σχάρας
πουρές φασολάδας, σαλάτα φασόλι, σαλάμι Λευκάδος, και λευκός ταραμάς

Grilled octopus
bean ragout puree and beans salad, salami from Lefkada and tarama salad 18,00 €

Καλαμάρι σχάρας
με μεσογειακή πατατοσαλάτα και σάλτσα πέστο βασιλικού

Grilled Squid
mediterranean potato salad and basil pesto sauce 14,00 €

Ελληνική σαλάτα
ποικιλία από ντομάτες, αγγούρι, κρεμμύδι, παξιμάδι χαρουπιού, κάπαρη, τυρί φέτα Μονεμβασίας και ρίγανη

Greek salad
variety of tomatoes, cucumber, onions, carob rusk, caper, Monemvasia feta cheese and oregano 12,00 €

Σε περίπτωση αλλεργιών, παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας.   
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. 
In case of allergies, please inform our staff. 

 Prices include all taxes



Ορεκτικά & Σαλάτες / Appetizers & salads

Σπανάκι και κινόα σαλάτα
με αγκινάρες, αβοκάντο, τοματίνια κονφί, τραγανό προσούτο και ψητό τυρί μανούρι

Spinach & quinoa salad
With artichokes, avocado, cherry tomatoes comfit, crispy bacon and baked manouri cheese 13,00 €

Πράσινη σαλάτα
με χαλούμι σχάρας, φράουλες, αβοκάντο, δυόσμο και καρύδια 

Green salad
with grilled haloumi cheese, strawberries, avocado, spearmint and walnuts 13,00 €

Ζυμαρικά / Pasta

Ριζότο γεμιστά
ντομάτα, κολοκυθάκι, πράσινη πιπεριά, ελιά, δυόσμο και τυρί φέτα

Gemista risotto
tomatoes, zucchini, green  pepper, olive, spearmint and feta cheese 14,00 €

Νιόκι
αγκινάρα Ιερουσαλήμ, μοσχάρι φιλέτο, τυρί παρμεζάνα και τρούφα

Gnocchi
Jerusalem artichoke, beef filet, parmesan cheese and truffle 17,00 €

Κριθαρότο θαλασσινών
γαρίδες, μύδια και καλαμάρι με ψητά τοματίνια, φινόκιο και κολοκυθάκι

Seafood orzo pasta
  shrimps, mussels and squid with baked cherry tomatoes, fennel and zucchini 18,00 €

Λινγκουίνι καραβίδας
με σάλτσα ντομάτας και βασιλικό

Linguini crawfish
 with tomato sauce and basil 25,00 €

Σε περίπτωση αλλεργιών, παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας.   
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. 
In case of allergies, please inform our staff. 

 Prices include all taxes



Κυρίως πιάτα / Main course

Μελιτζάνα  (vg)
με ψητή ντομάτα, μίσο κρέμα και τυρί μανούρι στην σχάρα

Eggplants 
with roast tomato, miso cream and grilled manouri cheese 12,00 €

Κοτόπουλο στήθος 
Πράσα, μανιτάρια, τερίνα πατάτας,αγκινάρα Ιερουσαλήμ και τρούφα

Chicken breast 
leeks, mushrooms, potato terrine, Jerusalem artichokes and  truffle 16,00 €

Σιγομαγειρεμένο αρνάκι
κρέμα πατάτα γιαχνί, γλασαρισμένη μελιτζάνα, μαύρο σκόρδο και γιαούρτι

 Slow cooked lamb 
giaxni potato cream, glazed eggplant, black garlic and yogourt 22,00 €

Μοσχαρίσιο φιλέτο ωρίμανσης
αφρός πατάτας, σπαράγγια σχάρας και σάλτσα κόκκινου κρασιού

Dry aged beef filet
with potato foam,  grilled asparagus and red wine sauce 30,00 €

Ψητό λαβράκι με λέπια πατάτας
πράσο, σέλερι ραγού, πουρές σελινόριζας και σάλτσα μύδια-σαφράν

Baked sea bass with potato scales
leek, celery ragout, celeriac puree  and mussel-saffron sauce 22,00 €

Φρέσκο φιλέτο ψαριού(Σφυρίδα,Φαγκρί)
κρέμα κακαβιάς, χόρτα τσιγαριστά και αυγολέμονο

Fresh fish fillet (Grouper,Sea bream)
kakavia soup cream, local greens tsigarista and egg lemon foam 32,00 €

Σε περίπτωση αλλεργιών, παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας.   
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. 
In case of allergies, please inform our staff. 

 Prices include all taxes



ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ/SEAFOOD

Aστακός ή κολοχτύπα   (το κιλό)
Λινγκουίνι, σάλτσα ντομάτας και βασιλικός

Lobster or koloxtipa  (per kilo)
Linguini , tomato sauce and basil 90,00 €

Ψάρι φρέσκο του Λακωνικού κόλπου σε κρούστα αλατιού  (το κιλό)
με λαχανικά ατμού και λαδολέμονο

Fresh fish from the Laconia bay, baked in salt crust (per kilo)
with steamed vegetables and lemon olive oil 70,00 €

Σε περίπτωση αλλεργιών, παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας.   
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. 
In case of allergies, please inform our staff. 

 Prices include all taxes



Επιδόρπια / Desserts

Εκμέκ
κρέμα μαστίχας, κρέμα  φυστίκι Αίγινας

Ekmek
mastic cream, pistachio cream from Aegina 9,00 €

Τάρτα λεμόνι
κρέμα λεμονιού, Ιταλική μαρέγκα και παγωτό φράουλα

Lemon tart
lemon cream, Italian meringue and strawberry ice-cream 9,00 €

Τιραμισού
τυρί μασκαρπόνε, λευκή σοκολάτα Valhrona, σιρόπι σφενδάμου και μπισκότο καφέ

Tiramisu
mascarpone cheese, white Valhrona chocolate, maple syrup and coffee biscuits 10,00 €

Chocolate mess
Σοκολάτα Valhrona, φουντούκι, φρούτα του δάσους, παγωτό σοκολάτα

Chocolate mess
Valhrona Chocolate, hazelnut, forest berries,chocolate ice cream 10,00 €

Παγωτά και σορμπέ(ανά μπάλα)

 Ice-creams and sorbets(per scoop)
3,00 €

Σε περίπτωση αλλεργιών, παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας.   
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. 
In case of allergies, please inform our staff. 

 Prices include all taxes


