
Ραβιόλι μπλέ καβούρι | Blue crab ravioli
κονσομέ με ραβιόλι μπλέ καβουριού                                                                                                   
clear soup with blue crab ravioli

Σπιτικό Τζατζίκι | Homemade Tzatziki           
τοπικό γιαούρτι, σκόρδο, άνηθο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
local yoghurt, garlic, dill, extra virgin olive oil

Ταραμοσαλάτα | Taramosalata                                                                              
αυγά ψαριού, λεμόνι, ελαιόλαδο, κρεμμύδι
 fish roe, lemon, olive oil, onion

Μελιτζανοσαλάτα | Melitzanosalata                           
καπνιστή στα ξύλα, πιπεριές, σκόρδο, μαϊντανό, ελαιόλαδο 
smoked eggplant dip, peppers, garlic, parsley, olive oil 

Μαριναρισμένο ξύγαλο Κρήτης| Marinated sour-cream cheese   
λιαστή τομάτα, ελαιόλαδο
sun-dried tomato, olive oil

Σαγανάκι | Saganaki                                                 
κεφαλοτύρι, λεμόνι κονφί, κάππαρη                      
kefalotyri cheese, lemon confit, capers 

Ντολμαδάκια | Dolmadakia                                                                                 
αμπελόφυλλα και κολοκυθοανθοί, ρύζι, αρωματικά, γιαούρτι με δυόσμο   
rice stuffed vine leaves and zucchini flowers, herbs, yoghurt with spearmint

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες | Fresh handmade fries               
με ρίγανη, θαλασσινό αλάτι 
with oregano, sea salt

Παντζάρια  τηγανιτά | Fried beetroots                            
με σάλτσα βασιλικού 
with basil sauce

Μελιτζάνες Ιμάμ | Aubergines ”Imam“ style                           
με σάλτσα τομάτας, κρέμα κρεμμυδιού, φέτα
with tomato sauce, onion cream, feta cheese

Κρεατόπιτα | Meat pie
με πράσο και κασέρι σε σάλτσα καπνιστής πιπεριάς 
with leek and cheese in smoked pepper sauce 

Μοσχαρίσια ουρά | Beef tail 
με ραγκού μελιτζάνας, κρεμμύδι, σκόρδο, δεντρολίβανο, φέτα 
with eggplant ragout, onion, garlic, rosemary, feta cheese 

Αλμυρό καλιτσούνι | Salty Kalitsouni 
μυζήθρα, ανθότυρος, ψητό ροδάκινο
soft cheese graviera, anthotyros cheese, baked peach 
 
Ταρτάρ λιαστής τομάτας | Sun-dried tomato tartar 
μαριναρισμένη αντζούγια |μπισκότο ρεβιθιών
marinated anchovies, chickpeas biscuit

Μανιτάρια ανάμεικτα σωτέ | Sauteed mushroom selection 
σελινόριζα, καρότο
celery root, carrot 
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ΣΟYΠΑ | SOUP

ΟΡΕΚΤΙΚΑ | STARTERS

Xωριάτικη σαλάτα | Greek salad                                                                    
με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, μυρωδικά, πρόβεια φέτα, κρίταμος
with tomato, cucumber, onion, olives, fine herbs, Feta cheese, samphire

Ανάμεικτη bio σαλάτα| Mixed bio salad                                    
μιξ πράσινων σαλατικών,  ντρέσινγκ αγουρίδας, σταφύλια, πράσινες ελιές,
αλμυρά αμύγδαλα, παλαιωμένη γραβιέρα,μάνγκο
with green salads mix, sour grape dressing, grapes, green olives, salty
nuts,aged graviera cheese,mango

Σαλάτα Ρομάνα με γαύρο | Romana salad with marinated anchovy                             
Λάδι άνηθου, φλούδες λεμονιού, παξιμάδι λαδιού 
Dill oil, lemon peels, olive oil rusk bread
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Παπαρδέλες με μπολονέζ αρνιού | Lamb bolognese                                                        
με ανθότυρο και τοματίνια κονφίτ
with papardelles pasta, anthotyro cheese and tomato confit

Λιγκουίνι με φρέσκια σάλτσα ντομάτας | Fresh tomato sauce
linguini                 
με κραμπλ γραβιέρας βασιλικού 
graviera cheese and basil crumble

Γιουβέτσι θαλασσινών | Seafood orzo pasta                                                                             
με ντομάτα ,κρέμα φινόκιο και λάδι μάραθου
with tomato, finocchio cream and fennel oil

Λιγκουίνι με αυγοτάραχο |Linguini with fish roe                                                             
λάδι λεμονιού, πουρέ μαιντανού 
lemon oil, parsley puree
  
Ριζότο κολοκύθας |Pumpkin risotto                                                                                   
γραβιέρα, κολοκυθοανθοί, κολοκύθα μαριναρισμένη 
graviera cheese, zucchini flowers, marinated pumpkin

Ραβιόλι με κατσικίσιο τυρί|Goat cheese raviolli                                                           
σύκα, πέστο κουκουνάρι 
figs, pine pesto

Ριζότο Σουπιάς | Cuttlefish risotto                                                                                                 
με μάραθο, σπανάκι, αφρός σουπιάς 
with fennel, spinach, cuttlefish foam
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€ΖΥΜΑΡΙΚΑ | PASTA 
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Τηγανιτό καλαμάρι | Fried calamari                                                 
με σουσάμι και κόκκινες φακές 
with sesame and red lentils

Χταπόδι σχάρας | Grilled octopus                                                                          
τηγανίτα ρεβιθιού, καπνιστή πιπεριά, σαλάτα βοτάνων
chickpeas pancake, smoked paprika, herbs mini salad 

Γαρίδες | Shrimps                                                                                                                                     
μαγιονέζα από πράσινη ελιά, τομάτα κονφίτ, λαδόψωμο
green olive mayonnaise, tomato confit, olive oil rusk

Μύδια αχνιστά | Steamed mussels                                                                                  
με φρέσκια τομάτα και μυρωδικά
with fresh tomato and herbs

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS                                                                              
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TERPSIS
REDEFINED MEZE

Μπούτι κοτόπουλο σχάρας | Grilled chicken leg  
μαριναρισμένο με χυμό λεμόνι και κάπαρη,νιόκι πατάτας με καπνιστό
τυρί, αγκινάρες Ιερουσαλήμ
marinated in lemon, caper sauce, potato gnocchi with smoked cheese,
Jerusalem artichoke 

Xοιρινό καρέ | Pork loin                                                                                 
κρέμα καρότο, κουκιά μαγειρεμένα, λάδι δυόσμου 
carrot cream, broad beans, peppermint oil
 
Αρνί σε κρούστα φυστικιού | Peanut-crusted lamb                            
ρίζα μαιντανού, πολέντα, δεντρολίβανο, κάρδαμο , γλυκάνισος
parsley root, polenda, rosemary, cardamom, anise

Μοσχαρίσιο φιλέτο | Grilled beef fillet                                                                                            
με μανιτάρια, φασολάκια, σάλτσα από σκόρδομκύμινο και ρέλις από
κρεμμύδι 
with mushrooms, beans, garlic, cymin sauce, onion relish
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€ΚΡΕΑΣ | MEAT

Φράουλες ραγού | Strawberries ragout                                                                                    
κρέμα λάιμ, μπισκότο αμυγδάλου και σορμπέ βασιλικού 
with lime filling, almond cookie and basil sorbet 

Λουκουμάς με κρέμα σουσάμι| Donut filling with creamed sesame                               
ραγού κεράσι, παγωτό αιράνι 
cherry ragout, butter milk ice cream 

Σοκολατένιες δημιουργίες Valrhona | Variation of Valrhona
Chocolate                      
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€ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS

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.
Legally responsible: Stratos Patsakis

Λαυράκι φιλέτο |Sea bass filet 
κρέμα σέλινο, αφρό μύδια
celery cream, mussel foam

Τόνος φιλέτο | Tuna fish filet 
καραμελωμένα κόκκινα κρεμμύδια, μαρούλι, μοσχολέμονο
caramelized red onions, lettuce, lime

Σεβίτσε λαυράκι | Sea bass ceviche 
αβοκάντο, γκρείπφρουτ, κόλιανδρος, σουσάμι
avocado, grapefruit, coriander, sesame

 Μπαρμπούνι φιλέτο | Red mullet fillet
κουνουπίδι, πέστο φουντουκιού, ταραμάς με μελάνι σουπιάς
cauliflower , hazelnut pesto, taramas (fish roe) with cuttlefish ink  

Ψάρι ημέρας| Catch of the day  
με λαχανικά ή βραστά χόρτα, λαδολέμονο, βραστές πατάτες
vegetables or boiled greens, lemon oil dressing, boiled potatoes

 

10€ per 100gr
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ| SEAFOOD
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