


ΚΟΥΒΕΡ • COUVER                 3€/person

Φρεσκοψημένο ψωμί ημέρας με εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο Μεσσηνίας και ανθό αλατιού Μεσολογγίου
Freshly baked bread with extra virgin olive oil from Messinia 
and Greek fleur de sel from Mesologgi

ΟΡΕΚΤΙΚΑ • STARTERS

Κακαβιά Σούπα • “Kakavia” Greek traditional fish soup              18€
Λαβράκι με κρούστα ψωμιού, μαρμελάδα κάπαρη - λεμόνι και χόρτα
Sea bass with bread crust, caper - lemon marmalade and wild greens

Κολοκυθόπιτα •  Zucchini Pie (V)                 16€
Χωριάτικο φύλλο, πλιγούρι με πεπόνι και βότανα, δυόσμος, ανθότυρο
Traditional phyllo dough, bulgur with melon and herbs, spearmint, anthotiro cheese

Ντάκος •  Dakos                     16€
Κριθαροκούλουρο, ντοματίνια, κρέμα Κρητικής ξινομυζήθρας, 
πίκλα καρπούζι, γρανίτα ντομάτα και ντρέσινγκ ρίγανης
Barley rusk, cherry tomatoes, Cretan xinomizithra cheese cream, 
pickled watermelon, olive marmalade, tomato sorbet and oregano dressing

Καλοκαιρινό Μποστάνι •  Summer Bostani (V) (N)              17€
Χόρτα εποχής, μαυρομάτικα φασόλια, crumble ξηρων καρπών, 
σταφύλι και ντρέσινγκ μοσχολεμονου
Seasonal greens, black eyed peas, nuts crumble, grape and 
lime dressing

Νισουάζ •  Ni�oise (GF) (N)                 18€
Τόνος με ελαιόλαδο, αμπελοφάσουλα, baby πατάτες, ελιές, 
καρδιές μαρουλιού, αυγό και λαδολέμονο
Tuna with olive oil, string beans, baby potatoes, olives, 
lettuce hearts, egg, lemon and olive oil dressing

ΚΥΡΙΩΣ • MAIN

Ριζότο α λα “γεμιστά” •   Risotto a la “gemista” (V) (GF)             18€
Τομάτα, κολοκύθι, φρέσκα βότανα, κρέμα άνηθου και γιαούρτι
Tomato, courgette, fresh herbs, dill cream and yogurt 

Κοτόπουλο στον κήπο του •  Chicken in the garden (N)             19€
Πουρέ από καλαμπόκι, λαχανικά, σάλτσα αστεροειδούς γλυκάνισου 
και “χώμα” παντζάρι - αμύγδαλο
Corn puree, peas, vegetables, star anise sauce and beetroot - almond “soil”

Μοσχαρίσια Μάγουλα •  Beef cheeks               23€
Μελιτζάνα, “ριζότο” πατάτας και αφρός μπεσαμέλ με μοσχοκάρυδο
Eggplant, potato “risotto” and bechamel sauce with nutmeg

Αρνί & Αμπέλι •  Lamb & Vineyard (GF)                      27€
Σιγοψημένο αρνί, κρέμα αγκινάρας, αμπελόφυλλο, σάλτσα σταφύλι 
και πίκλα απο αγκιναράκι Τήνου
Slow cooked lamb, artichoke cream, vine leaves, grape sauce 
and pickled artichoke from Tinos island

Μπακαλιάρος •  Cod (N)                         28€
Κρέμα Κυκλαδίτικης ρεβυθάδας, λάδι κύμινο, αλμυρίκια, baby καρότα 
και σάλτσα βουτύρου με γκρέιπφρουτ
Cycladic chickpeas cream, cumin oil, tamarisk greens, baby carrots 
and grapefruit beurre blanc

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ • DESSERTS

“Πάστα” Αμυγδάλου •  Almond “Cake” (N)              12€
Κρέμα λευκής σοκολάτας με αμύγδαλο, βανίλια, σαντιγί πικραμύγδαλο 
και ροδάκινο σε υφές
White chocolate and almond cream, vanilla, bitter almond whipped cream 
and peach in textures

Μωσαϊκό •  Mosaic  (N)                  11€
Parfait σοκολάτας με μπισκότο και ούζο, κρέμα από φιστίκια Αιγίνης,
καραμελωμένα φιστίκια Αιγίνης, γλυκό βύσσινο
Chocolate parfait with biscuit and ouzo, Aegina’s pistachio cream, 
caramelized Aegina’s pistachios, sour cherry spoon sweet

Choux-Ban                   10€
Choux με παγωτό βανίλια, σάλτσα αλμυρής καραμέλας, 
Ganache καραμέλα - σοκολάτα γάλακτος, μαριναρισμένες μπανάνες με lime
Choux with vanilla ice-cream, salty caramel sauce, caramel - milk chocolate
ganache, marinated bananas with lime

Παγωτό •  Ice Cream                   4€/scoop
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(GF): Gluten Free

(N): Nuts

(V): Vegetarian

Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

& άριστης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγανιτά εδέσματα

All foods are prepared with extra virgin olive oil

and finest quality sunflower oil for any fried meals

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες / δυσανεξίες

τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε

In case of food allergies / intolerances kindly inform us

Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ (€) και συμπεριλαμβάνουν 

όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις

All above prices are in Euro (€) and services & taxes are included

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών,

του ωραρίου & ημερών λειτουργίας του εστιατορίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

The hotel reserves the right to change prices,

operating hours & days of the restaurant without prior notice

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο 

κοντά στην έξοδο για την καταγραφή τυχόν παραπόνων

The establishment is obliged to have a printed form available

in a special location near the exit for the registration of complaints

O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει

εάν 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)

Αγορανομικός Υπεύθυνος • Market Inspector: 

…..……………………………………………………………


