Ψωμί κατ’ άτομο (λευκό και σταρένιο)
Bread per person (white and brown)		

Ορεκτικά / Starters
Σαλάτα παντζαριού με γιαούρτι, πράσινο μήλο, σκόρδο και καρύδια
Beetroot salad with yogurt, green apple, garlic and walnuts		
Χλωρό τυρί Σαντορίνης με καβουρδισμένα αμύγδαλα και γιαούρτι
σε φύλλο κρούστας με chutney ντομάτας
Santorini fresh cheese with roasted almonds and yogurt
in dough sheets with tomato chutney					
Ρολάκια μελιτζάνας με μους φέτας, δυόσμο και σάλτσα ντομάτας
Eggplant rolls with feta cheese mousse, mint and tomato sauce		
Κολοκυθόπιτα της κυρίας Αργυρούλας, με τυρί,
αυγά, μπέικον και φρέσκα μυρωδικά
Mrs Argiroula’s zucchini pie with cheese, eggs, bacon and fresh herbs
Ποικιλία μανιταριών σοτέ με μυρωδικά και βοτανοτύρι
Mushroom variety sautéed with herbs and herb flavoured white cheese
Μύδια αχνιστά με κάπαρη, μάραθο, ντοματίνια και ούζο
Steamed mussels with capers, fennel, cherry tomatoes and ouzo		
Χταπόδι* στη σχάρα με πουρέ φάβας Σαντορίνης,
φρέσκο κρεμμύδι και μαρμελάδα κάπαρης
Grilled octopus* with Santorini fava puree, spring onion and capers jam
Καλαμάρι* τηγανητό με τζατζίκι
Fried squid with tzatziki sauce				
Μπαλάκια λευκών τυριών με μυρωδικά, παναρισμένα με καβουρδισμένα
σποράκια, σχοινόπρασο και φυστίκια Αιγίνης
White cheese balls with herbs with a crust of roasted seeds,
chives and pistachios							
Γραβιέρα Ιθάκης
Gruyere cheese from Ithaca island			
Τζατζίκι
Tzatziki			

Σαλάτες / Salads
Σαντορινιά με μπακαλιάρο. Με ντοματίνια, κατσούνι ή αγγούρι, ελιές, πιπεριά,
κρεμμύδι, φύλλα κάπαρης και μπακαλιάρο παστό ξαλμυρισμένο
Santorini salad. With cod fish, cherry tomatoes, Santorini cucumber
(katsouni) or plain cucumber, olives, pepper, onion, caper leaves
and light salted cod fish							
Σαντορινιά με χλωρό τυρί. Με κριθαροκουλούρα, ντοματίνια, κατσούνι
ή αγγούρι, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι, κάπαρη και χλωρό τυρί Σαντορίνης
Santorini salad with chloro cheese. With barley rusks, cherry tomatoes,
Santorini cucumber (katsouni) or plain cucumber, olives, pepper, onion,
capers and santorinian chloro cheese					
Χωριάτικη. Με ντομάτα, αγγούρι, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι, 		
κάπαρη, παξιμάδι σταρένιο και φέτα
Greek salad. With tomato, cucumber, olives, pepper, onion,
capers, wheat rusk and feta cheese					
Φρέσκια πράσινη σαλάτα σε κρέμα από χλωρό τυρί
με φιλέτο πορτοκαλιού, αμύγδαλο, ντοματίνια και σως πορτοκαλιού
Fresh green salad with cream cheese, orange fillet,
almond, cherry tomatoes and orange dressing				
Φρέσκια πράσινη σαλάτα με μανιτάρια πλευρώτους, ντοματίνια, ραπανάκι,
σπόρους, ψητό ταλαγάνι και βινεγκρέτ πετιμεζιού
Fresh green salad with pleurotus mushrooms, cherry tomatoes,
radish seeds, grilled Talagani cheese and treacle vinaigrette		

Σαντορινιά πιάτα / Local Santorini dishes
Φάβα Σαντορίνης με φρέσκο κρεμμύδι και τηγανητή κάπαρη
Santorini fava puree with spring onions and fried capers			
Φάβα παντρεμένη με καπνιστή ρέγγα, αμύγδαλο και άνηθο
Broad beans purée with smoked herring, almond and dill			
Ψευτοκεφτέδες με ντιπ γιαουρτιού και ταχίνι
Fried vegetable balls served with yogurt and sesame-paste dip		
									
Καπνιστή λευκή μελιτζάνα με καρύδια και μυρωδικά
Smoked white eggplant with walnuts and herbs
Κορκοσέλα με αυγά, φρέσκια ντομάτα και πράσινη πιπεριά
Traditional Korkosela made with eggs, fresh tomato
and green bell pepper							
Mακαρούνες «Καλογερικό», χειροποίητα ζυμαρικά
με σάλτσα ντομάτας, σκόρδο, κάπαρη και καπαρόφυλλα
Traditional “Kalogeriko”, home-made pasta with tomato sauce,
garlic, capers and caper leaves

Κυρίως πιάτα / Main dishes
Μουσακάς σπιτικός φρεσκοψημένος σε πήλινο
Homemade mousakas freshly cooked in a clay pot
Μοσχάρι κοκκινιστό με πουρέ καπνιστής μελιτζάνας
Veal braised in tomato sauce with smoked eggplant puree		
Αρνίσιο κότσι γιουβέτσι με αποξηραμένα βασιλομανίταρα
και καβουρδισμένη μυζήθρα
Lamb shank in pot with dried porcini and roasted mizithra cheese		
Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο με αρωματισμένο ρύζι, σπανάκι
και σάλτσα λευκών τυριών
Chicken thigh filet with spinach flavoured rice and white cheese sauce
Μαριναρισμένη καρδιά χοιρινής μπριζόλας με σπαστή baby πατάτα
σε σάλτσα από λεμόνι και σκόρδο
Marinate pork striploin with cracked baby potatoes
in lemon and garlic sauce						
Φρέσκο μοσχαρίσιο μπιφτέκι στη σχάρα με φρέσκα χόρτα
και ντιπ γιαουρτιού
Grilled beef burger with fresh steamed greens and yogurt dip
Γαρίδες* με μαύρες ταλιατέλες, λαδοπίπερο, σε κρέμα γλυκιάς κολοκύθας
Shrimps* with black tagliatelle, olive oil and pepper in pumpkin cream
Σουπιά σοτέ με πέστο βασιλικού και κουκουνάρι σε φάβα με μελάνι σουπιάς
Cuttlefish sautéed with basil pesto and pine seeds
in fava puree with cuttlefish ink						
Φιλέτο φρέσκιας τσιπούρας με λαχανικά φούρνου και σάλτσα μοσχολέμονου
Fresh sea bream fillet with baked vegetables and lime sauce		
Φιλέτο λαβράκι με μεσογειακή σαλάτα κινόας και σάλτσα πορτοκαλιού
Sea bass filet with Mediterranean quinoa salad and orange sauce		
Φιλέτο τηγανητού μπακαλιάρου* με φρέσκια
σκορδάτη σάλτσα ντομάτας και baby ρόκα
Fried cod fillet with fresh tomato sauce,
garlic with fresh steamed greens						
Μακαρούνες «Καλογερικό», χειροποίητα ζυμαρικά
με ποικιλία μανιταριών, ψητό μανούρι και λάδι τρούφας
Traditional “Kalogeriko”, home-made pasta with a variety of mushrooms,
grilled manouri (sheep’s) cheese and truffle oil
Mακαρούνες «Καλογερικό», χειροποίητα ζυμαρικά
με φρέσκα λαχανικά και τυρί
Traditional “Kalogeriko”, home-made pasta
with fresh vegetables and cheese

Επιδόρπια / Desserts
Μους παγωμένης σοκολάτας με ανθό αλατιού και σάλτσα καφέ
Ice chocolate mousse with fleur de sel and coffee sauce			
Δροσερή κρέμα λεμονιού με κραμπλ χειροποίητου μπισκότου
Fresh lemon cream with homemade biscuit crumble			
Πανακότα με μαστίχα και γλυκό τριαντάφυλλο
Panna cotta with mastic and rose petal preserve				

Οινοπνευματώδη / Spirits
Ούζο Ouzo								
Ούζο Πλωμαρίου 200 ml Plomariou Ouzo 200 ml			
Μεταξά 3* Metaxa 3*							
Τσικουδιά Tsikoudia							

Μπύρες / Beers
Μύθος 330 ml Mythos 330 ml						
Fix 330 ml Fix 330 ml							
Volcan 330 ml Σαντορινιά Μπύρα Volcan 330 ml Beer from Santorini

Αναψυκτικά / Refreshments
Φάντα 330 ml Fanta 330 ml						
Σπράιτ 330 ml Sprite 330 ml						
Κόκα Κόλα 330 ml Coca Cola 330 ml					
Σόδα 330 ml Soda 330 ml						
Σουρωτή 250 ml Souroti Greek Sparkling Water 250 ml			
Σουρωτή 750 ml Souroti Greek Sparkling Water 750 ml			
Νερό 1 lt Mineral Water 1.0 lt					

Καφέδες / Coffees
Ελληνικός Καφές Greek Coffee 						
Νες καφέ Nescafe 						
Εσπρέσσο Espresso 					
Καπουτσίνο Capuccino 					
Τσάι Tea 							

