Πλατό κυκλαδίτικων τυριών
Επιλογή από τα καλύτερα κυκλαδίτικα τυριά
Γραβιέρα Νάξου, γραβιέρα Ίου ,αρσενικό Νάξου, σκοτύρι Ίου, γραβιέρα
Κρήτης , κριτσίνια, μαρμελάδα σύκου
|24,00€

Πλατό Παλαιωμένων τυριών
Επιλογή από τα καλύτερα παλαιωμένα ελληνικά τυριά
Παλαιωμένη Συριανή γραβιέρα, παλαιωμένος Κρασότυρος Κρήτης ,
παλαιωμένη γραβιέρα με κόκκινο κρασί , παλαιωμένη γραβιέρα με
τρούφα , παλαιωμένη γραβιέρα με σκόρδο , τοματίνια, μαρμελάδα
φραγκόσυκο
|28,00€

Πλατό αλλαντικών
Επιλογή από τα καλύτερα ελληνικά αλλαντικά
Λούζα Τήνου, απάκι Κρήτης, προσιούτο φυσικής ωρίμανσης 15 μηνών,
παστράμι, Καρά Ντερέ (ιδιαίτερα εντυπωσιακό αλλαντικό πολίτικης
καταγωγής), αποξηραμένα φρούτα, κριτσίνια
|22,00€

Πλατό Θαλασσινών
Ελληνικά μαριναρισμένα και καπνιστά ψάρια
Γαύρος μαρινάτος, σκουμπρί καπνιστό, παστουρμάς θαλασσινών,
ελληνική πέστροφα, καπνιστό χέλι, τοματίνια, κριτσίνια
|29,00€

Σαλάτες & Πρώτα Πιάτα
Σαντορινιά σαλάτα
Τοματάκι, ντόπιο τυρί, καπαρόφυλλα, κάπαρη, κρεμμύδι, αγγούρι, ελιές,
παξιμαδάκια, ελαιόλαδο
|15,50€

Σαλάτα με καπνιστό σολομό
Τρυφερά φύλλα πράσινης σαλάτας με καπνιστό σολομό, γαρίδες ποσέ,
πούδρα από αυγοτάραχο Μεσολογγίου, αβοκάντο και λαδολέμονο από
μοσχολέμονα
|19,00€

Χταπόδι με μελιτζάνα και μαύρο σκόρδο
Χταπόδι ψητό, ,πουρές άσπρης μελιτζάνας, μαύρο σκόρδο,
παλαιωμένο βαλσάμικο ,ελιές, λιαστή τομάτα, φρέσκια ρίγανη
|18,00€

Λουκάνικο Σαντορίνης
Μοσχαρίσιος κιμάς αρωματισμένος με θρούμπι, φάβα Σαντορίνης
ΠΟΠ, αυγό ποσέ, τρούφα και φρυγανισμένο ψωμί
|16,00€

Αρνίσιο κεμπάπ
Αρνίσιος κιμάς, σαντορινιός τοματοκεφτές σε ελληνική πίτα με πίκλες
κρεμμυδιού, σάλτσα από γιαούρτι –ταχίνι και δυόσμο
|17,00€

Ζυμαρικά
Σκορδομακάρονα
Spaghetti με τοματίνια, κάπαρη, καπνιστό σκόρδο ,αρωματικό λάδι μαϊντανού,
κεφαλοτύρι
|15,00€

Κριθαρότο με θαλασσινά
Γαρίδες, καλαμάρι, μύδια, σάλτσα μπισκ ,άρωμα ζαφοράς ,σαλάμι Λευκάδος

|23,00€

Γαριδομακαρονάδα ΄’Σαγανάκι’’
Spaghetti με γαρίδες σωτέ φρέσκια τομάτα ,ούζο ,μάραθο, καυτερή πιπεριά,
φέτα
|24,50€

Αστακομακαρονάδα(για 2 άτομα)
Με σάλτσα bisque,φρέσκια τομάτα και μυρωδικά
|90,00€

Ταλιατέλες με απάκι και κοτόπουλο
Ταλιατέλες με φιλετίνια κοτόπουλου σάλτσα από μανιτάρια, κρέμα,
απάκι, φρέσκα πράσινα σπαράγγια και γραβιέρα Νάξου
|19,00€

Κυρίως πιάτα
Φιλέτο σολομού
Φρέσκο φιλέτο σολομού σχάρας με μυρωδάτες φακές, παντζάρι, σάλτσα από
εσπεριδοειδή
|26,00€

Φιλέτο τσιπούρας
Φρέσκο φιλέτο τσιπούρας σωτέ με χόρτα, λαχανικά εποχής ,’’νερό τομάτας’
|24,50€

Ψαρονέφρι Vinsanto
Χοιρινά σκαλοπίνια σε σάλτσα από γλυκό κρασί Vinsanto και μανιτάρι με
φρέσκιες τηγανητές πατάτες
|23,00€

Κοτόπουλο φιλέτο
Φιλέτο κοτόπουλου σωτέ με πουρέ γλυκοπατάτας, κυκλαδίτικη λούζα, φασόλια
σόγιας και σάλτσα μουστάρδας
|19,50€

Rib eye ‘’black angus’’
Μοσχαρίσια μπριζόλα στη σχάρα με σκορδάτες πατάτές νέας γης, θυμάρι,
σπαράγγια και BBQ σαντορινιού πελτέ
|34,00€

Γλυκά
Panna Cotta
Με λεύκη σοκολάτα,dacquoise από φυστίκι Αιγίνης ,compote φράουλα
|8,00€
Crème Brûlée
Με άρωμα ελληνικού καφέ και λουκούμι μαστίχας
|8,50€
Σοκολατόπιτα
Υγρό κέικ σοκολάτας με παγωτό καϊμάκι
|9,50€
Μπακλαβάς ο παραδοσιακός
Με παγωτό βανίλια
|8,00€
Φρουτοσαλάτα
Φρούτα εποχής
|8,50€

Premium
Santorini gastronomy
(τιμή για 2 άτομα)
Σαλατα σαντορινη
Λουκανικο σαντορινης
Ψαρονεφρι βινσαντο
Πανακοτα
|110,00€

Sea food gastronomy (τιμή για 2 άτομα)
Σαλατα σαντορινη
Χταποδι με ασπρη μελιτζανα
Κριθαρότο ή Φιλέτο φρέσκου σολομού
Panna Cotta
|125,00€

Vinsanto και Τυριά

Παλαιωμένο σκληρό τυρί Ιθάκης , παλαιωμένη γραβιέρα Σύρου «Σαν Μιχάλη» ,
παλαιωμένη γραβιέρα Σπηλιάς Κρήτης , γραβιέρα με άγρια ματζουράνα
|55,00€

