
THE MEDITERRANEAN GASTRONOMY EXPERIENCE



T O  S T A R T  W I T H

Ελληνική σαλάτα με τοματίνια, αγγούρι, πράσινες πιπεριές, 
ελιές Καλαμών, φέτα, κρίταμο & παξιμάδια χαρουπιού

Greek salad with cherry tomatoes, cucumber, green peppers,
 Kalamata olives, feta cheese, samphire & carob rusks

€ 14                                         

Φρέσκα κολοκυθάκια μαριναρισμένα σε λάδι δυόσμου, 
με κουκουνάρι & βραχάκια ώριμης γραβιέρας 

Fresh zucchini marinated in mint oil, 
with pine seeds & mature Greek graviera cheese bites

€ 14           

Γαρίδες με κινόα, μάνγκο, φράουλες, τσίλι & πιπεριές

Shrimps with quinoa, mango, strawberries, chili & peppers  
€ 16 

Γαρίδες σε τραγανή κρούστα σε μαγιονέζα 
με μελάνι σουπιάς, σουσάμι & σαλάτα με σάλτσα σόγιας

Squid ink panko prawns with spiced squid ink mayonnaise, 
sesame & soy dressed baby leaf salad

 € 16                     

Πικάντικες tostadas βασιλικού καβουριού με καρδιές μαρουλιού, 
τσίλι & κόλιαντρο

Spicy king crab tostadas with baby gem, chili & coriander
€ 20

Τραγανά καλαμαράκια στο τηγάνι 
Σερβίρονται με λεμονάτη μαγιονέζα

Deep fried crispy calamari

Served with lemon mayo sauce
€ 15 

Tυροκουλούρα με θυμαρίσιο μέλι

Cheese pie with thyme honey
€ 14                               

Spring rolls σπανακόπιτα

“Spanakopita” spring rolls 
€ 14 

Πατάτες τηγανητές με τρίμμα φέτας & πιπέρι nanami togarashi                                                                                       

French fries with grated feta cheese & nanami togarashi pepper
€ 10            



R A W

Λαβράκι carpaccio μαριναρισμένο σε τσίλι, κόλιανδρο, 
φρέσκο κρεμμύδι & ελαιόλαδο

 Sea bass carpaccio marinated in chili, coriander, 
spring onion & olive oil

€ 16  

Τόνος Αλοννήσου μαριναρισμένος με πίκλες κολοκυθιού, 
φύλλο wonton, αρακά με πουρέ wasabi                                                  

Marinated tuna with pickled zucchini, wonton crisps and wasabi pea purée
€ 18

Ταρτάρ σολομού με το καψαλισμένο δέρμα του 
& σάλτσα εσπεριδοειδών με μουστάρδα & μυρωδικά

Torched salmon tartare with salmon skin crackle and citrus, 
mustard & fresh herb dressing  

€ 18                       

P A S T A  &  R I S O T T O

Aστακομακαρονάδα με λινγκουίνι & φρέσκο αστακό 
μαγειρεμένο στη σάλτσα του

Lobster linguini with fresh lobster cooked in its own sauce
€ 95/Kg

Ριζότο με σπαράγγια, μέντα & αρακά, τραγανά δαχτυλίδια κρεμμυδιών, 
φέτα & τρίμα φιστικιών Αιγίνης  

Asparagus risotto with mint & green peas, crispy shallot rings, 
feta cheese & pistachio crumble

€ 15

Ένα διαφορετικό σπαγγέτι 
Σπαγγέτι κολοκυθιών με σάλτσα verde, αφυδατωμένο χιόνι 

φέτας, μαύρες ελιές γκλασέ, ψητά φουντούκια & τοματίνια κονφί                                                                                                                                            

Another kind of spaghetti
Courgette spaghetti with verde sauce, dehydrated feta cheese snow,  

candied black olives, smashed roast hazelnuts & confit cherry tomatoes
€ 15



F R O M  T H E  S E A 

Γαρίδες black tiger jumbo στην σχάρα. 
Σερβίρονται με Λιβανέζικη μελιτζανοσαλάτα, κουσκούς λαχανικών 

με κινόα & σάλτσα γλυκού τσίλι ή σκόρδου με βούτυρο

Grilled jumbo black tiger shrimps. Served on baba ganoush 
with herbed vegetable, quinoa couscous & sweet chili or garlic-butter sauce

€ 85/Kg    

Σφυρίδα στη σχάρα
Σερβίρεται με χόρτα φρικασέ

White bream on the grill 
Served with seasonal greens in egg-lemon sauce

€ 35                

Τραγανό φιλέτο σολομού 
Σερβίρεται με πατατοσαλάτα, 

μαγιονέζα με μουστάρδα Dijon & λεμόνι & πουρέ αρακά

Crispy skin salmon fillet
Served with crashed potato salad, 

pea purée & Dijon-lemon mayo
€ 30                                                  

Φρέσκα ψάρια ημέρας

Fresh fish
€ 85/Kg                       

Tα φρέσκα ψάρια μας σερβίρονται με 
πατάτες Σαντορίνης σoτέ & λαχανικά σχάρας                                                                                       

Our fresh fish are served with sauteed new potatoes 
& grilled vegetables



A L L  T I M E  C L A S S I C S 

Black Angus burger με πικάντικη μαγιονέζα, 
τσένταρ με μπέικον, μανιτάρια king oyster, 
ροδέλες κρεμμυδιού & πατάτες τηγανητές

Black Angus beef burger with spicy mayo, cheddar with bacon, 
king oyster mushrooms, onion rings & french fries

€ 25                                                                                                                                                 

Rib eye steak Café de Paris 300 gr. 
Σερβίρεται με πατάτες Σαντορίνης σοτέ 

& baby λαχανικά σχάρας

Grilled rib eye steak Café de Paris 300 gr. 
Served with new potatoes & grilled baby vegetables

  € 35

Steak frites 
Hanger steak ψημένο στο τηγάνι με πατάτες τηγανητές 

& χυμό κόκκινου κρασιού                                         

Steak frites 
Pan-roasted hanger steak with pommes frites and red wine jus

€ 28

Πάπια στυλ Πεκίνου
Σερβίρεται με πιτάκια ατμού, πράσο, καρότο, 

αγγούρι & σως Beijing

Beijing style crispy duck
Served with steamed pancakes, 

leek-carrot-cucumber julienne & Beijing sauce 
€ 27  



D E S S E R T S 

Τάρτα λεμoνιού σε τραγανή βάση σοκολάτας 
με αφράτη Ιταλική μαρέγκα

Lemon pie on crispy chocolate biscuit with fresh Italian meringue
€ 11

Παραδοσιακό μωσαϊκό σοκολάτας Valrhona

Traditional Valrhona chocolate mosaic
€ 12

Brownie σοκολάτας με παγωτό βανίλια, 
κουλί κερασιών & σάλτσα καραμέλας

    Chocolate brownie with vanilla ice-cream, 
cherry coulis & caramel sauce 

€ 12

Parfait φυστικοβούτυρου με καραμελωμένα ποπκόρν 
& καραμέλα γάλακτος

Peanut butter parfait with toffee pop corn & dulce de leche 
€ 13

Φρέσκα φρούτα εποχής

Fresh seasonal fruit 
€ 11

Παγωτό της επιλογής σας (2 μπάλες) 
σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φιστίκι

Ice-cream of your choice (2 scoops) 
chocolate, vanilla, strawberry, pistachio 

€ 11



Στις σαλάτες χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο, στα τηγανητά φυτικό λάδι και η φέτα είναι Ελληνική.  
Extra virgin olive oil used in salads, vegetable oil in fried items and feta cheese is Greek. 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο  (απόδειξη-τιμολόγιο). 
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice).

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. 
All prices are inclusive of taxes.

Πιάτο για χορτοφάγους / Vegetarian dish 
Πιάτο υγιεινής διατροφής / Healthy dish

Χρησιμοποιήθηκαν καταψυγμένα υλικά /  Frozen ingredients have been used


