
BACCHUS 
A LA CARTE

FOOD
MENU

Γαλακτομπούρεκο | Traditional custard filled pastry “galaktoboyreko”

Παγωμένη κρέμα εσπεριδοειδών | Semifreddo Grand Marnier 
με σάλτσα φράουλας και μαριναρισμένες φράουλες 
with marinated strawberries

Παγωμένη σούπα φράουλας και βατόμουρου | Frozen strawberry and
raspberry soup
με φρούτα του δάσους και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης
with forest fruits and Madagascar vanilla ice cream

Μπράουνις | Brownies 
με πραλίνα φουντουκιού
with hazelnut praline mousse
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€ΕΠΙΔOΡΠΙΑ | DESSERT

Below is the list of officially recognized food allergens. If you have an allergy to any of the
following, kindly inform our service team so they can assure the safety of your meal.
Cereal | Crustaceans | Eggs | Fish | Peanuts | Soy | Milk | Nuts | Celery | Mustard | Sesame |
Lupine| Sulfites| Mollusks
All our prices are in euros and inclusive of 24% VAT and all legal taxes
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment (receipt-invoice) has not been received.

GR Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία διαμαρτυρίας, σε ειδική θήκη δίπλα
στην έξοδο. για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
GB The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit for setting
out of any existed complaint.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Ευστράτιος Πατσάκης
Legally responsible: Stratos Patsakis

Μπιφτέκι από μπακαλιάρο| Codfish burger                                                                                                        
αφράτο ψωμάκι, μαγιονέζα φρέσκου κρεμμυδιού, πίκλα αγγουριού
soft bread, mayonnaise with fresh onion, cucumber pickled   

Σφυρίδα φρικασέ | Grouper  steamed fricassee                                                                                              
φρέσκα άγρια χόρτα,  αγκινάρα, σάλτσα λεμόνι
fresh wild greens, artichoke, lemon sauce   

Γιουβαρλάκια ψαριού | Fish soup giouvarlakia                                                                                       
σούπα κακαβιά, λαχανικά, άνηθος, αλμύρα
fish soup, vegetables, dill, almira greens 

Μοσχαρίσιο entrecote σωτέ | Sauteed beef entrecote                                                                        
πουρέ πράσου, μιλφέιγ πατάτας, κολοκύθας, σάλτσα μοσχαριού
mashed leek, pumpkin potato millefeuille, veal sauce 

Αρνί | Lamb variations                                                                                                                 
αρνί αργομαγειρεμένο, αρνί κεμπάπ, μελιτζάνα γεμιστή με πλιγούρι,
ξινή κρέμα γιαουρτιού
slow cooked lamb, lamb kebab, eggplant stuffed with bulgur, sour yoghurt 
cream 
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€ΟΡΕΚΤΙΚA | STARTERS

Ψωμί | Bread & dip assortment   
λάδι με ρίγανη, κατσικίσιο βούτυρο, ταραμάς
oregano dip in olive oil, goat milk butter, fish roe 

Πίτα | Pita bread 
με ρίγανη και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
with oregano and extra virgin olive oil 

Τριλογία αλοιφών | Spreads trilogy                                                                                                                                            
ξύγαλο, πιπεριά με μελάσα και καρύδι, μελιτζανοσαλάτα, με στικ πίτα
xygalo local sour cheese, red baked pepper with molasses and walnut, 
smoked eggplant with pita breadstick 

Πιτάκια χειροποίητα με γαρίδες | Ηandmade pies with shrimps tempura                                 
γαρίδες πανέ, αβοκάντο, πιπεριά ψητή, πίκλα αγγουριού, πολίτικη σαλάτα,
μαγιονέζα με μπαχαρικά 
crispy shrimps, avocadο, baked pepper, cucumber pickled, politiki salad, 
mayonnaise with spices 

Πιτάκια χειροποίητα με χοιρινό| Ηandmade pies with pork 
χοιρινό σιγομαγειρεμένο, λαχανικά ψητά, πίκλα κρεμμυδιού, 
μαγιονέζα πικάντικης πιπεριάς
slow cooked pork, grilled vegetables, pickled onion, spicy pepper mayonnaise

Κεφτεδάκια | Meatballs                                                                                                                                
με σάλτσα καπνιστής πιπεριάς, αρωματική σαλάτα, πατάτα άχυρο
smoked pepper sauce, aromatic salad, potato sticks 

Χταπόδι σχάρας | Grilled octopus                                                                                                                       
σαλάτα μαναρόλια,  αρωματικά, λαδολέμονο     
fresh manaroli salad, fine herbs, lemon and oil dressing

Καλαμάρι κοντοσούβλι |Calamari skewer                                                                                                                              
μπολωνέζ καλαμαριού, μάραθο, τομάτα κονφί, γραβιέρα
calamari Bolognese, fennel, tomato confit, gruyere cheese 

Σαγανάκι γιαχνερά | Saganaki wild Cretan greens ‘giahnera’                                                                            
χειροποίητο λουκάνικο με πράσο, τηγανιτό αυγό
handmade leek sausage, fried egg    

Πλατώ αλλαντικών  (για 2 άτομα) | Cold cuts platter (for 2 persons)                                                  
προσούτο Ευρυτανίας, καπνιστή πανσέτα μαύρου χοίρου, πικάντικο
σαλάμι Δράμας, παστράμι γαλοπούλας, κρητικό απάκι, πίκλα αγγουράκι, 
σκορδουλάκοι
prosciutto from Evritania, black pork pancetta, spicy salami from Drama, 
turkey pastrami, Cretan apaki, cucumber pickled ,garlic bulbs 

Πλατώ τυριών (για 2 άτομα) | Cheese platter (for 2 persons)                                                                                         
με γραβιέρα παλαιωμένη, γαλένι, γραβιέρα μαλακή, ξύγαλο,ανθότυρο,
καπνιστό Mετσόβου, σκορδουλάκους, πίκλα αγγουριού, κουμ κουάτ
with aged graviera, galeni, soft graviera, sour-cream cheese, anthotyro,
smoked Metsovone cheese, garlic bulbs, pickled cucumber, kumquat 
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Σαλάτα με τόνο | Marinated tuna salad                                                                                                                     
μαρούλι, μυρώνια, άνηθο, μαγιονέζα με αλμυρό φιστίκι, λαδολέμονο
lettuce, myrrh, dill, mayonnaise with salty pistachio, lemon and oil dressing

Σαλάτα παντζάρι | Beetroot salad                                                                                                 
σε χούμους από φιστίκι, σαλάτα φαγόπυρο, ροβίτσα, νεροκάρδαμο
in pistachio hummus, buckwheat salad, mung beans, watercress  

Σαλάτα καπνιστής μελιτζάνας | Smoked eggplant salad                                                                                  
λεπτοκομμένο κολοκύθι, μαλακή φέτα, βασιλικός, καρύδια, ντρέσινγκ από μέλι και
ταχίνι
finely chopped zucchini, soft feta cheese, basil, walnuts, honey and tahini dressing 

Σαλάτα με φύλλα μουστάρδας | Μustard leaves salad                                                                                                             
μιζούνα, λουκουμάδες τυριών, παγωτό πιπεριάς
mizuna greens, cheese dumplings, pepper ice cream

Σαλάτα με φρούτα, ρεβύθια και γαλένι | Salad with fruits, chickpeas and galeni
cheese                               
σταφύλια, φράουλες, γαλένι, ντρέσινγκ αγουρίδας
grapes, strawberries, galeni cream cheese, agourida dressing 

Σούπα ντομάτας | Tomato soup                                                                                                         
ανθός κολοκυθιού γεμιστός με λαχανικά και αρωματικά, γαλένι
zucchini flowers stuffed with vegetables and herbs, galeni cream cheese 

Σούπα καλοκαιρινή με σπανάκι | Summer soup with spinach                                                                                                
λαχανικά, πρόβεια γραβιέρα, μυρωδικά, τραγανό εφτάζυμο ψωμί
vegetables, sheep gruyere cheese, herbs, crispy eftazymo bread 
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€ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS 

ΣΟΥΠΕΣ| SOUPS
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€ΚΥΡIΩΣ | MAIN COURSES
Γεμιστά | Yemista                                                                                                    
ντομάτα, πιπεριά, αγκινάρα, κονφί λαχανικών, πλιγούρι, χαβιάρι μελιτζάνας
tomato, pepper, artichoke, vegetables confit, bulgur, eggplant caviar 

Ριζότο τρούφας | Truffle risotto                                                                                                                                       
σεφταλιά από  κοτόπουλο , γέμιση μανιταριών
chicken seftalia, mushroom filling    

Ταλιολίνι | Tagliolini pasta                                                                                  
αυγό ποσέ, σάλτσα μανιταριών με καπνισμένο ανθότυρο
poached egg, mushroom sauce with smoked anthotyro cheese 

Γιουβέτσι θαλασσινών | Sea food giouvetsi                                                                                         
κριθαράκι, γαρίδες, καλαμάρι, μύδια, βασιλικός
orzo pasta, shrimps, calamari, mussels, basil       

Χειροποίητο ποντιακό μαντί |Pontus  Handmade mandi pasta                                                               
γεμιστό με ουρά μοσχαρίσια μπρεζέ , κρέμα γιαούρτι , σάλτσα 
από το ψήσιμο του μοσχαριού σουμάκ
stuffed with braised veal tail, yoghurt cream, roasted veal’s sauce sumac

Σπαγγέτι γαρίδες, βόνγκολε | Spaghetti with prawns, vongole                                                                                
γαρίδες, βόνγκολε, σάλτσα λεμόνι, λουίζα
prawns, vongole, lemon sauce, verbena 
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