
Amuse bouche  -  ζυμωτό ψωμί (κατ’άτομο)                                                       2,00€   
                 

σαλάτες  
 

Ασύρτικο                                                                                                                                                              12,50€ 
σπανάκι, άισμπεργκ, κόκκινο λάχανο, λιαστή τομάτα, αμύγδαλα φιλέ, φλέικς γραβιέρας   
και σπιτικά κρουτόν με δροσερή σως εσπεριδοειδών και μέλι 
 

Ελληνική                                                                       12,00€             
τοματίνια, αγγούρι, ελιές, κάπαρη, πιπεριές, κρίταμο, φέτα, φρέσκο κρεμμυδάκι, 
κριθαρομπουκιές, βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο και λευκό βαλσάμικο ξύδι 
 

Κοτόπουλο                                                                             14,50€ 
ψητό στήθος κοτόπουλο σε πράσινη σαλάτα, σωτέ λούζα Σύρου, ξανθιά σταφίδα Κορίνθου, 
ξινομυζήθρα Ίου, κολοκυθόσπορο και σος γιαούρτι – λάιμ – ελαιόλαδο – εστραγκόν   
 

   ορεκτικά με γεύση Σαντορίνης 
 

Φάβα Σαντορίνης «Παντρεμένη»                                                                                                                9,00€ 
παραδοσιακή συνταγή με σωτέ κρεμμύδι, τοματίνια και κάππαρη 
 

Τοματοκεφτέδες τηγανιτοί                                                                                                                             8,50€                                                                           
σερβιρισμένοι με μαϊντανοσαλάτα        
 

Σφουγγάτο (παραδοσιακή ομελέτα Σαντορίνης) * επιλογή λουκάνικο Σαντορίνης       8,00€ /*9,00€ 
πατάτα, κολοκύθι Σαντορίνης και κυκλαδίτικο ξινοτύρι 
 

Σκορδομακάρονα                                                                                                                                             8,50€                                                                           
σπαγγέτι με σκόρδο, πελτές από τοματάκι Σαντορίνης και φρέσκια ρίγανη  
 

     ορεκτικά  
 

Σούπα ημέρας                 8,00€ 
 

Φρεσκοκομμένες τηγανιτές πατάτες με χοντρό αλάτι και ρίγανη                                                   5,00€ 
 

Eλληνικές αλοιφές                                                                                                                                              9,50€ 
τζατζίκι «το κλασσικό» και μελιτζανοσαλάτα λευκής μελιτζάνας με πίτα στο πλάι 
 

Ψητά λαχανικά                                                                                                                                                  10,50€ 
πολύχρωμες πιπεριές, κολοκυθάκι, πατάτα, καρότο, κρεμμύδι με ψητό μανούρι  
                                                                        

Σαγανάκι                                                                                                                12,00€ 
λαδοτύρι Μυτιλήνης σε φύλλο, με συνοδεία μαρμελάδας σύκου μαριναρισμένη σε βινσάντο    
                                                

Κρύα κολοκυθόπιτα  ελληνικών μυρωδικών                                                                                     9,00€ 
κολοκυθάκι Σαντορίνης, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθος, δυόσμος, φρέσκια ρίγανη και φέτα 
 

Ρολάκια λευκής μελιτζάνας Σαντορίνης                                                                                             12,50€ 
γεμισμένα με σως γιαούρτι – φέτα - γλυκιά πάπρικα και σπιτική μαρμελάδα τομάτας 
 

«Σουφλέ» πράσο – μανιτάρια,                                                                                                                  9,50€ 
λούζα Σύρου, τοματάκι Σαντορίνης και φρέσκο κρεμμυδάκι σωτέ,  
πεκορίνο Αμφιλοχίας, σβησμένα με Ασύρτικο κρασί Σαντορίνης  
 

Καλαμαράκι φρέσκο τηγανιτό (το κλασσικό!)                                                                                      12,00€ 
  

Σαγανάκι θαλασσινών  
γαρίδες, μύδια και φρέσκο καλαμάρι σε μαρινάδα τομάτας                                                              14,50€ 
 

Χταπόδι βρασμένο σε ξίδι σερβιρισμένο με σκόρδο, μαϊντανό και δυόσμο                                     15,50€ 
 
 
 
 



κυρίως πιάτα 
 

Γεμιστά  - τομάτα και Σαντορινιό κολοκυθάκι γεμιστά με λαχανικά, ρύζι                                      15,00€ 
και φρέσκα μυρωδικά από τον κήπο μας σερβιρισμένα με φέτα                                                      
 

Ρεβυθάδα με σαρδέλες σε κρούστα μυρωδικών                                                                                    15,00€ 
 

Σπανακόρυζο και ξύσμα λεμονιού - γιαούρτι                                                                                          16,50€                                                                                                           
 

«Η Ελληνική»                                                                                                                                                      16,00€                  
πένες ολικής άλεσης, τομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη, ελιές, μαϊντανό, φρέσκια ρίγανη       
 

Κρητικά σκιουφιχτά βιολογικού λουκάνικου μαύρου χοίρου,                                                        19,00€    
φιστίκια Αιγίνης, μορταδέλλα σωταρισμένη και τοματίνια                                                                
                                               

Σπαγγέτι θαλασσινών                                                                                                                                      24,50€                                                  
μύδια, καλαμάρι και γαρίδες, σε διάφανη σάλτσα με ξύσμα πορτοκαλιού,   
φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο και σκόρδο, σβησμένα με ούζο                                                             
 

Αστακομακαρονάδα (βάρος αστακού 900-1100 γρ. – για 2 άτομα)                                                85,00€                                                                                                       
σπαγγέτι σε κόκκινη σάλτσα με κρεμμύδι, σκόρδο, και καρότο                                                       
 

Μουσακάς                16,00€          
μοσχαρίσιος κιμάς, λευκή μελιτζάνα Σαντορίνης, πατάτα και μπεσαμέλ                                        
 

San…Gyros Κοτόπουλου ή Χοιρινού                                                                        17,00€                       
ψιλοκομμένο κρέας μαριναρισμένο σε μπαχαρικά σερβιρισμένο με τζατζίκι, 
κρεμμύδι, τομάτα και ψητές πίτες καλαμποκιού                                                                                
 

Μοσχαράκι κοκκινιστό σιγοβρασμένο στην κατσαρόλα με γλυκό Σαντορινιό κρασί,                  21,00€ 
σερβιρισμένο με πουρέ ντόπιας λευκής μελιτζάνας                                                                            
 

Κλέφτικο                                                                                                                                                              24,00€ 
αρνίσιο μπούτι σιγοψημένο με Ασύρτικο κρασί Σαντορίνης στη λαδόκολλα με γλυκοπατάτα,  
καρότο, κρεμμύδι, τομάτα, πιπεριές τρικολόρε, σκόρδο και φρέσκια ρίγανη                                 
 

Μπέργκερ με ελληνικό στυλ                                             20,50€     
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, προσούτο Ευρυτανίας, γραβιέρα Νάξου, καραμελωμένα κρεμμύδια,  
κέτσαπ και μουστάρδα τρούφας, με φρέσκιες τηγανητές πατάτες                                                   
 

Φιλέτο φρέσκου ψαριού με συνοδεία πουρέ λαχανικών                                                                     25,00€  
 

Φρέσκος Μπακαλιάρος τηγανιτός σε κουρκούτι μπύρας - ούζου,                                               26,50€           
πουρές πατάτας – καλοκαιρινής τρούφας και αρωματικό λάδι «σκορδαλιά»                                 
 

επιδόρπια  
 

Γιαουρτόπιτα με σπιτική μαρμελάδα φρούτων του δάσους                          9,00€ 
 

Μπακλαβάς με παγωτό κανέλλα                                                                                                          10,50€ 
 

Μωσαϊκό με ξανθιές σταφίδες και κράνμπερι                                                                                               8,50€ 
 

Ραβανί με παγωτό καρύδα                           9,50€ 
 

Σουφλέ πικρής σοκολάτας με ελαιόλαδο                                                                                                     11,50€     
και μοσχοκάρυδο, σερβιρισμένο με παγωτό μέντα και σάλτσα αλμυρής καραμέλας βουτύρου                    
 

Παγωμένη μους Μακεδονικού χαλβά                                                                                                          8,50€   
με φουντούκια, μέσα σε μπισκότο σουσαμιού και σάλτσα καρότο - τζίντζερ                                                               
 

“Espresso Gourmet” – καφές εσπρέσο με συνοδεία ποικιλίας γλυκών σε μπουκίτσες                  10,00€ 
 

Επιλογή γεύσεων παγωτών  και σορμπέ                                                                                      3,50€ / μπάλα 


