
MAIN

DESSERTS

APPETIZERS

SALADS

Chocolate / € 14
handmade marshmallow,

red fruits ice cream

Lemon / € 13
meringue, basil jelly

Tartare / € 18
Beef,  ladotyri cheese from Mytilene, 

sourdough bread

Amberjack / € 18
broth, lemon from Argolida,

passion fruit

Fava Schinoussa / € 16
Sun–dried tomato cookie

Semi cured Mackerel / € 14
beans, tomato water

Squid / € 16
savoro sauce, cauliflower, apple

Strawberries / € 16
beetroot, goat cheese, orange,
handmade strawberry vinegar

Greek / € 16
tomato, watermelon,

anevato cheese from Grevena

Okra / € 16
feta cheese mousse, potato, tomato

“Pastitsio” / € 20
handmade pasta, veal cheeks, béchamel 

with arseniko cheese from Naxos

 Peas risotto / € 22
shrimps, salami

Beetroot risotto / € 19
kopanisti cheese, almonds, thyme

 
Shi drum / € 22

kakavia sauce, fennel, vegetables, safran

Pork / Χοιρινό / € 19
charred leek, celery

Rooster / € 21
sour trahanas, yoghurt

Lamb / € 24
confit tomatoes, pickled onion, feta cheese

“Stifado” / € 26
beef onglet, potatoes, onions



ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΚΥΡΙΩΣ

Σοκολάτα / € 14
χειροποίητο marshmallow,
παγωτό κόκκινων φρούτων

Λεμόνι / € 13
μαρέγκα, ζελέ βασιλικού 

Tartare / € 18
μοσχάρι, λαδοτύρι Μυτιλήνης,

προζυμένιο ψωμί

Μαγιάτικο / € 18
ζωμός, λεμόνι Αργολίδας, 

passion fruit

Φάβα Σχοινούσας / € 16
μπισκότο, λιαστή ντομάτα

Ημίπαστος Κολιός  / € 14
φασόλια, νερό ντομάτας

Καλαμάρι  / € 16
σάλτσα σαβόρο, κουνουπίδι, μήλο

Φράουλες  / € 16
παντζάρι, κατσικίσιο τυρί,  πορτοκάλι,  

χειροποίητο ξύδι φράουλας

Ελληνική  / € 16
ντομάτα, καρπούζι, ανεβατό Γρεβενών

Μπάμιες  / € 16
μους φέτας, πατάτα, ντομάτα 

 Παστίτσιο  / € 20
χειροποίητο ζυμαρικό, μοσχαρίσια 

μάγουλα, μπεσαμέλ με αρσενικό Νάξου

Ριζότο αρακά  / € 22
γαρίδες, σαλάμι Λευκάδος, χλωροφύλλη

Ριζότο παντζάρι  / € 19
κοπανιστή Μυκόνου, αμύγδαλα, θυμάρι

Μυλοκόπι  / € 22
σάλτσα κακαβιάς, κρόκος Κοζάνης,

μάραθος, λαχανικά

Χοιρινό  / € 19
καψαλισμένο πράσο, σελινόριζα

Κόκορας  / € 21
ξινός τραχανάς, καπνιστό γιαούρτι 

Αρνί / € 24
ντομάτα confit, πίκλα κρεμμύδι, φέτα 

Στιφάδο / € 26
διάφραγμα μόσχου, πατάτα, κοκκάρια

ΓΛΥΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ



ΛΕΥΚΑ

MONOGRAPH ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ / € 6 / 26 
Οινοποιείο  Γαία, Νεμέα Πελοπόννησος

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Ξηρό, με λεμονάτη οξύτητα στο στόμα , ελαφρύ σώμα

και δροσιστική, φρουτώδη επίγευση.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ / € 6,50 / 29
Οινοποιείο Αργυρίου, Πολύδροσο, Παρνασσός

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Πλούσια αρώματα εσπεριδοειδών, ζωηρή οξύτητα και φρεσκάδα στη γεύση.

ΡΕΤΣΙΝΑ Nature Ροδίτης  / € 29
Οινοποιείο ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ, Καλάβρυτα

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Φυσική οινοποίηση σε αμφορείς και ελάχιστο ρετσίνι.

Σύνθετο με τραγανή οξύτητα και μακρά επίγευση.

ΝΟΤΕΣ Sauvignon Blanc / € 7 / 32 
Οινοποιείο GENTILINI, Κεφαλονιά

Σύνθετο, πληθωρικό , ισορροπημένο , φρούτωδες με άρωμα
τροπικών φρούτων και εσπεριδοειδών.

ΛΥΔΙΑ Σιδερίτης  / € 34
Οινοποιείο Κούκος, Αχαΐα Πελοπόννησος

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Μέτριο προς ελαφρύ σώμα, ισορροπημένη οξύτητα,

αρώματα αχλαδιού, πικραμύγδαλου και  περγαμόντου.

ROBOLA  / € 44
Οινοποιείο GENTILINI/ΠΟΠ Ρομπόλα Κεφαλονιάς

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Ξηρό ,φρέσκο και γεμάτο ορυκτότητα, με αρμονικά αρώματα, κίτρου και  ροδάκινου. 

EMPHASIS Chardonnay  / € 10 / 44
Κτήμα Παυλίδη, Δράμα, Μακεδονία

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.
Συμπαγές και ραφινάτο με άρωμα τροπικών φρούτων και μελιού.

Akrathos Ασύρτικ  / € 49
Οινοποιείο Άκραθος, Μακεδονία/Χαλκιδική

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Φρουτώδη χαρακτηριστικά ,ζωηρός ορυκτός χαρακτήρας 

και υψηλή οξύτητα . Αρώματα πράσινων φρούτων όπως αχλάδι, μήλο και lime.



ΛΕΥΚΑ

ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ Βιδιανό  / € 49
Οινοποιείο Δουλουφάκη, ΠΓΕ Κρήτη

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.  
 Κορυφαία κρητική ποικιλία , με πλούσια γεύση  βερικοκένιο και  ορυκτό  χαρακτήρα.

Μακράς διαρκείας και  απολαυστική επίγευση.

Nostos Roussanne  / € 64
Οινοποιείο Μανουσάκη, Χανιά Κρήτη

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ. 
Πυκνό, γεμάτο και πολύπλοκο στόμα, Επίγευση μακριά όπου κυριαρχούν η βανίλια,

το μέλι και το ελαφρά καπνισμένο ξύλο.

SANTORINI Ασύρτικο  / € 69
Κτήμα Αργυρού / ΠΟΠ Σαντορίνη

 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Μέτριο σώμα και μέτρια οξύτητα. Εντυπωσιακή συμπύκνωση φρούτου,

με πλούσιο ροδάκινο, λεμόνι, γκρέιπφρουτ και πράσινο μήλο.

ΝΥΧΤΕΡΙ Ασύρτικο  / € 74
Οινοποιείο ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ /ΠΟΠ Σαντορίνη

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.
Νυχτέρι είναι το κρασί που δεν το βλέπει ο ήλιος , το καλύτερο κρασί της Σαντορίνης .

Στόμα γεμάτο, με κοφτερή οξύτητα και λιπαρή αίσθηση. 
Άρωμα  βανίλιας, μελιού, γλυκού πορτοκαλιού και  καβουρδισμένου βουτύρου. 

ΕCLECTIQUE  Viognier  / € 74
Οινοποιείο  Σκούρας, ΠΓΕ  Πελοπόννησος

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.
Πλούσιο σώμα, αναζωογονητική οξύτητα και έντονη λιπαρή υφή.

Εντυπωσιακά αρώματα βανίλιας, μελιού, αγιοκλήματος. 

SITIA 2015 Bηλάνα, Θραψαθήρι  / € 89 
Οινοποιείο Οικονόμου, Σητεία ΠΟΠ Κρήτη

 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.  
Στόμα γεμάτο με μια οξειδωτική νότα, υψηλή οξύτητα και μακρά ορυκτή επίγευση.

Αρώματα από ώριμο βερίκοκο και ροδάκινο, μέλι, αγιόκλημα και νότες από αμύγδαλο.

ΠΥΡΙΤΗΣ MEGA CYVEE Ασύρτικο  / € 89
Κτήμα Καραμολέγκου, ΠΟΠ Σαντορίνη 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Ο Πυρίτης είναι δημιούργημα της ένωσης τριών διαφορετικών αμπελοτοπιών,

ηλικίας 120 ετών και άνω.  Στόμα πλούσιο, πληθωρικό με φινέτσα και ισορροπημένη οξύτητα.
Μια μεγάλη Σαντορίνη, που αναδεικνύει το μεγαλείο του Ασύρτικου, με  βροχή διακρίσεων.



ΡΟΖΕ

NAUTILUS Grenache, Αγιωργίτικο, Syrah  / € 7 / 29
LA TOUR MELAS, Φθιώτιδα

Στόμα με μέτριο σώμα και ισορροπημένη οξύτητα.
Φρέσκο  και αρωματικό  με νότες από πετροκέρασο, ροδάκινο, περγαμόντο,

ζουμερή βανίλια και πεπόνι.

Amuse  Sauvignon Blanc, Μούχταρο  / € 8 / 36
Κτήματος Μουσών, Βοιωτία

Εκρηκτικά αρώματα lime, ροδάκινου, ανανά, passion fruit
Μέτριο σώμα, δροσιστική οξύτητα και ελαφριά λιπαρότητα.

Λημνιό  / € 8 / 36
Οινοποιείο Γκιρλέμη, Δομοκός

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Απαλό τριανταφυλλί χρώμα με ανταύγειες ροδιού, έντονη αρωματική μύτη

με νότες κερασιού και τριαντάφυλλου. Στόμα με  μέτριο σώμα και μέτρια οξύτητα.
Ευχάριστo, ισορροπημένο στόμα με δροσιστική οξύτητα και μακρά επίγευση.

Ξινόμαυρο Ροζέ  / € 39
Οινοποιείο Τσικρικώνη, ΠΓΕ Παγγαίο

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Γεμάτο στο στόμα, με  υψηλή οξύτητα και  μακρά επίγευση.

Τανικότητα πάρα πολύ ευγενική. Αρώματα λουλουδιών,
άγουρης φράουλας και κίτρινης κολοκύθας.

DomaineRosé Merlot, Αγιωργίτικο, Grenache  / € 39 
Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη/Δράμα

Αρωματική μύτη με νότες πετροκέρασου, φράουλας και  ροδάκινου
Στόμα μετρίου όγκου, με τραγανή οξύτητα . Επίγευση καραμέλας που διαρκεί.

Peplo Αγιωργίτικο, Μαυροφίλερο  / € 39
Κτήμα Σκούρα, Πελοπόννησος

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Το χρώμα είναι λαμπερό και φίνο, τα αρώματα  κυριαρχούν,

τα κόκκινα φρούτα το κεράσι η φράουλα, τα λευκά άνθη και το μέλι.
Το στόμα είναι γεμάτο νεύρο και οξύτητα λιπαρό ,δροσερό, πολύπλοκο, πολυεπίπεδο.



ΚΟΚΚΙΝΑ

Alargo, Syrah  / € 7 / 32
Οινοποιείο Δουλουφάκη, ΠΓΕ Κρήτη

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.
Χρώμα βαθύ κόκκινο, ευχάριστα αρώματα λουλουδιών της νύχτας,

πολύ καλή οξύτητα και μια γλυκιά, μακρά επίγευση.

ΝΑΟΥΣΑ Ξινόμαυρο  / € 8 / 39 
Οινοποιείο Δαλαμάρα, Νάουσα           

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Ωρίμανση σε βαρέλια. Μέτριου όγκου σώμα, με αισθητές, ελαφρώς ξηρές τανίνες. Άρωμα από 

ώριμο δαμάσκηνο, μαύρο κεράσι και βατόμουρο, πικάντικη επίγευση αφήνει δαμάσκηνο
και σοκολάτα στο στόμα.

Οινότρια Γη, BIO CabernetSauvignon-Αγιωργίτικο  / € 11 / 49
Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, Αττικη

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.
Το πάντρεμα του Cabernet Sauvignon με το ελληνικό Αγιωργίτικο

δίνει ένα εξαίρετο κρασί. Στο στόμα είναι ογκώδες και  βελούδινο με γεύσεις
κόκκινου δαμάσκηνου και σοκολάτας, ώριμες, πλούσιες τανίνες.

Eclipse Μαυροδάφνη / € 49
Οινοποιείο GENTILINI, Κεφαλονιά

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.  ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.
Σκουρόχρωμο, σχεδόν μαύρο κρασί με έντονα,

πολυεπίπεδα αρώματα κόκκινων φρούτων. Στόμα με μαλακές, στρογγυλεμένες τανίνες
και εξαιρετικά μακρυά και ευχάριστη επίγευση.

Avaton  Λημνιό-Μαυρούδι-Μαυροτράγανο  / € 59
Κτήμα Γεροβασιλείου, Επανομή, ΠΓΕ Μακεδονία

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.
Βελούδινο και ρωμαλέο, δυνατό και τραγανό στο στόμα . 

Κόκκινα και μαύρα φρούτα, μπαχάρια, βότανα τα αρώματα του.

M.Fine Μαυρούδι
Ανατολικός Αμπελώνας, Άβδηρα, Ξάνθη  / € 62  
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.

Στόμα γεμάτο, με διαπεραστική οξύτητα και μέτριες  αλλά πολύ ζουμερές  τανίνες.
Η μύτη είναι έντονη και μαγνητική! Το φρούτο κυριαρχεί και είναι πυκνό,

 ζουμερό, μαύρο αλλά και κόκκινο.



COCKTAILS

Lemon pie  / € 10
vodka, lemon curd, bisquit

Mango negroni  / € 10
                              

Red cloud  / € 10
μαστίχα, vodka, ρόδι, λικέρ πορτοκάλι 

Duck in shower  / € 10
gin-μαστιχα, campari, caribian pineapple

Summer lovers  / € 10 
rum blend, coco rum, bitter μπαχαρικών, pineapple soda 

Mexican mojito  / € 10 
tequila blanco, καρπούζι-δυόσμος

Smoke old fashion  / € 13
burbon-bitter σοκολάτας-εμποτισμένο

με καπνό gin, πράσινο μήλο, αγγούρι, τζίντζερ

Cocumber fresh  / € 10 
gin, πράσινο μήλο, αγγούρι, τζίντζερ

Blackberry press  / € 10                                                             
λεμοντσέλο, λικέρ blackberry press, μούρα, δυόσμος

Peach spritz  / € 10
antica formula, λικέρ ροδάκινο, tonic



ORANGE

ΗΛΕΚΤΡΑ  Σιδερίτης  / € 7 / 32
Οινοποιία Κούκος, Αχαΐα

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Απίστευτα κομψό, orange κρασί από τον σπανιότατο Σιδερίτη! Χρώμα με πορτοκαλί ανταύγειες,

αρώματα κυδωνιού, λωτού, μανταρινιού και λευκών λουλουδιών.
Μέτριο σώμα και τραγανή οξύτητα.

ΒΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣ Ασύρτικο  / € 7 / 32
Οινοποιίας Μαρκόγιαννη, Ολυμπία

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Έντονο πορτοκαλί χρώμα, μεθυστικά αρώματα πορτοκαλιού, νεραντζιού,

κυδωνιού, χρυσάνθεμου και μήλου. Στόμα με μέτριο σώμα, μέτρια  οξύτητα και ελαφριές τανίνες.

ΑΦΡΩΔΗ

Moscato d' Ifestia Μοσχάτο Αλεξάνδρειας  / € 6,5 / 28
Κτήμα Χατζηγεωργίου, Λήμνος 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
ΓΛΥΚΟΣ, ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ, ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ.

Φωτεινό χρώμα, ανοιχτό κίτρινο,
με πλούσια κομψή γλυκύτητα σε τέλεια ισορροπία με την φρεσκάδα της οξύτητας. 

Ακακίες Sparkling  Ξινόμαυρο  / € 8 / 32
ΚτήμαΚυρ-Γιάννη, Αμύνταιο                       

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
ΗΜΙΞΗΡΟΣ, ΑΦΡΩΔΗΣ, ΡΟΖΕ.

Λαμπερό, μέτριας έντασης κερασένιο χρώμα, αρώματα κόκκινων φρούτων, όπως κεράσι
 και φράουλα. Οξύτητα που ισορροπεί τον off-dry χαρακτήρα και  επίγευση φρουτώδη

με ελαφριά γλύκα.

AmaliaBrutN.V. Μοσχοφίλερο  / € 39
Κτήμα Τσέλεπου/ Πελοπόννησος

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
ΞΗΡΟΣ, ΑΦΡΩΔΗΣ, ΛΕΥΚΟΣ.

Αχυροκίτρινο χρώμα, πολύπλοκα αρώματα ροδάκινου, ανανά και αχλαδιού.
Στόμα βελούδινο, με κρεμώδη αφρισμό και ελαφριά γλυκύτητα.

BrutCuvée Spéciale  Ξινόμαυρο, Ασύρτικο  / € 9 / 46
Κτήμα Καρανίκα, Αμύνταιο           

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Αχυροκίτρινο χρώμα, διακριτικά αρώματα εσπεριδοειδών και πυρηνόκαρπων φρούτων.

Στόμα κρεμώδες, πλούσιο με αναζωογονητικό, επίμονο αφρισμό.



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Anthemis Μοσχάτο Σάμου  / € 8 / 42 
Σάμου (ΕΟΣ)/Σάμος                         

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ.
ΓΛΥΚΟΣ, ΗΠΙΟΣ, ΛΕΥΚΟΣ

Εντυπωσιακό κρασί με βαθύ πορτοκαλί χρώμα και ανταύγειες σε απόχρωση χαλκού,
που μαρτυρούν τη βαθιά παλαίωσή του. Τα ευγενή αρώματα του μοσχάτου συνδυάζονται 

μοναδικά με εκείνα των αποξηραμένων φρούτων και των γοητευτικών αρωμάτων καπνού και 
της σοκολάτας .


