Dinner
Menu

ΣΟΥΠΕΣ | SOUPS
KΡΥΑ ΣΟΥΠΑ ΑΡΑΚΑ | CHILLED PEA SOUP
με ξυνοτύρι Ίου
Chilled pea soup with local xinotiri cheese
ΝΙΩΤΙΚΗ

ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ | LOCAL FISH SOUP.....................................

με τομάτα και σαφράν

Local fish soup with tomato and safran

OΡΕΚΤΙΚΑ | APPETIZERS
ΑΥΓΟ ΠΟΣΕ | PΟACHED EGG .......................................................
με κρέμα πατάτας και καπνιστό χέλι
Pοached egg with potato cream and smoked ell
ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ | TUNA ON A CRUST .............................
με σαλάτα, μαύρο σουσάμι, πιπέρι σετσουάν και σάλτσα σόγιας
Tuna on crust with salad, black sesame,
szechuan pepper and soy sauce
ΚΑΡΠΑΤΣΙΟ ΛΑΥΡΑΚΙ | SEA BASS CARPACCIO .................................
με φύκια και αχινό
Sea bass carpaccio with seaweed and sea urchin
ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΑΡΑΣ | GRILLED SQUID ...........................................
με κρέμα ταραμά και ζελεδάκια ούζου
Grilled squid with fish roe cream and ouzo jellies
ΡΑΒΙΟΛΙ ΓΕΜΙΣΤΟ | RAVIOLI STUFFED ........................................
με ανθότυρο,βερίκοκο, σερβιρισμένο με προσούτο Ευρυτανίας
και φουντούκια
Ravioli stuffed with local anthotiro cheese, apricot, served
with Greek prosciutto and hazelnuts
ΡΙΖΟΤΟ ΠΑΤΑΤΑΣ | POTATO RISOTTO ...........................................
με πράσο και άρωμα τρούφας
Pοtato with leeks, flavored with truffle
ΤΑΡΤΑΡ BLACK ANGUS | BLACK ANGUS TARTARE ..............................
με πίκλες μουστάρδας
Black Angus tartare with mustard pickles

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS
ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ | COLORFUL ...........................................................
με ποικιλία από τοματίνια, baby σπανάκι,
εστραγκόν και βινεγκρέτ ακτινίδιο
Colorful salad with variety of cherry tomatoes, baby spinach,
tarragon and kiwi vinaigrette
ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ | CYCLADIC .......................................................
με ντοματίνια, πράσινες ελιές, κάπαρη, σταμναγκάθι,
ξυλάγγουρο, ξινοτύρι, σπασμένο παξιμάδι
και θυμάρι σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Cycladic salad with cherry tomatoes, green olives,
capers, wild green “stamnagathi”, cucumber,
xinotiri cheese, rusk bread and thyme
marinated in extra virgin olive oil
ΚΑΙΣΑΡΑ | CAESAR’S ..............................................................
με τραγανές καρδιές μαρουλιών,
φιλετάκια κοτόπουλου, «flakes» γραβιέρας Ομήρου,
φρεσκοψημένο μπέικον και κρουτόν
Caesar salad with crisp lettuce hearts,
chicken fillets, local cheese flakes,
freshly grilled bacon and croutons
ΚΙΝΟΑ | QUINOA ....................................................................
με γαρίδες σχάρας, αβοκάντο, ρόδι, μάνγκο
και φρέσκο κόλιανδρο
Quinoa salad with grilled prawns, avocado, pomegranate,
mango and fresh coriander

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | MAIN COURSES
ψάρι & θαλασσινά | fish & sea food
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΣΟΥΠΙΕΣ | RISOTTO WITH CUTTLEFISH ..........................
μαγειρεμένες στο μελάνι τους
Risotto with cuttlefish cooked with their ink
ΛΑΥΡΑΚΙ | SEA BASS ..............................................................
με σπαγγέτι λαχανικών, μαρμελάδα κρεμμυδιού
και σάλτσα σαφράν
Sea bass with vegetable spaghetti,
onion jam and safran sauce
ΦΙΛΕΤΟ ΣΦΥΡΙΔΑΣ | GROUPER FILLET ..........................................
στη σχάρα με τριλογία τοπιναμπούρ
Grouper fillet grilled with topinambour trilogy

κρέας | meat
ΑΡΝΑΚΙ | LAMB ......................................................................
με κους κους και πουρέ σελινόριζας
Lamb with couscous and celeriac pouree
ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΚΟΡΑ | ROOSTER CHEST ..............................................
με σπιτικά κανελόνια
γεμιστά με μανιτάρια και hamon
Rooster chest with homemade canelloni
stuffed with mushrooms and hamon
ΦΙΛΕΤΟ BLACK ANGUS | BLACK ANGUS FILLET ................................
με νιόκι πατάτας, λάδι τρούφας και σπαράγγια
Black angus fillet with potato gnocchi,
truffle oil and asparagus

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS
CHEESECAKE ..............................................................................
με νιώτικη μυζήθρα, χαρούπι και σάλτσα
από κόκκινα φρούτα, σερβιρισμένο με σορμπέ μούρων
Cheesecake with local cheese, carob and red fruits sauce,
served with berries sorbet
ΚΑΤΑΪΦΙ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | KANTAIFI WITH ORANGE CREAM ................
μους από αιγινίτικο φυστίκι
και καραμελωμένα φυστίκια Αιγίνης
Kantaifi with orange cream, pistachio mousse
and caramelized peanuts
MOUSSE ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | WHITE CHOCOLATE MOUSSE.....................
αρωματισμένη με δενδρολίβανο, βερίκοκο ποσέ
με βανίλια και σορμπέ ροδάκινο
White chocolate mousse flavored with rosemary,
poached apricot with vanilla and peach sorbet
ΜΠΑΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «CARAIBE» | “CARAIBE” CHOCOLATE BAR ................
πάνω σε τραγανό μπισκότο πραλίνας με παγωτό βανίλια
“Caraibe” chocolate bar on crispy praline biscuit
with vanilla ice cream
ΦΡΕΣΚΙΑ ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ | FRESHLY CUT FRUIT SALAD ........................
με παγωτό ή σορμπέ της επιλογής σας
Freshly cut fruit salad with ice cream or sorbet
of your choice
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΡΙΑ (2 ατόμων) ......................
Selection of fine Greek cheeses

