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Paradise is here



RESTAURANT MENU

APPETIZERS
Focaccia & Guacamole 9€

Ιταλικό ζυμάρι / γουακαμόλε / έξτρα παρθένο ελαιόλαδο / δεντρολίβανο
Italian dough / guacamole / extra virgin olive oil / rosemary

Tuna Tartare* 22€
Με λέμονγρας vinaigrette / πράσινο μήλο / παγωμένη σάλτσα σόγιας

With lemongrass vinaigrette / green apple / frozen soy sauce

Fish Carpaccio 21€
Ψάρι ημέρας / φιλέτα φρούτων / ζελέ ούζου / μαγιονέζα γουασάμπι / βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

Fish of the day / fruits / ouzo jelly / wasabi mayonnaise / citrus vinaigrette

Beef Carpaccio 22€
Μοσχάρι Καρπάτσιο / πίκλα shimeji / ραπανάκι / λεμονι confit / σάλτσα Matsuhisa

With pickled Shimeji / watermelon radish / lemon confit / Matsuhisa sauce

Shrimp Tempura* 18€
Παναρισμένες γαρίδες με Κorean BBQ / σουσάμι / μέλι

With Κorean BBQ / sesame / honey

Burrata 15€
Τοματίνια / πέστο βασιλικού / vinaigrette μελιού / ρόκα

Cherry tomatoes / basil pesto / honey vinaigrette / rocket

Sea Food Ceviche 19€
Με ψάρια ημέρας / γάλα τίγρη / μάνγκο /ψητή γλυκοπατάτα / τσιπς λωτού

With fish of the day / leche de tigre / mango / baked sweet potato / lotus chips

SALADS
Caesar’s Salad 14€

Iceberg / Κοτόπουλο / παρμεζάνα / κρουτόν / Caesar dressing
Iceberg / Chicken / parmesan / croutons / Caesar dressing

Green Salad 14€
Ροδάκινα / φράουλες / πέκαν / βινεγκρέτ από μούρα

Peaches / strawberries / pecan / berry vinaigrette

Shrimp Salad* 18€
Γαρίδες ψητές / μούς αβοκάντο / αγγούρι carpaccio /  ανανάς /  μάνγκο / εσκαρόλ / ponzu βινεγκρέτ
With avocado mousse / cucumber carpaccio / pineapple / mango / escarol / citrus ponzu vinaigrette

Beetroot Salad 13€
Ψητά παντζάρια / καβουρδισμένα φουντουκιά / baby ρόκα / vinaigrette σαμπάνιας

With roasted hazelnuts / baby rocket / champagne vinaigrette

Panzanella Salad  13€
Αβοκάντο / αγγούρι / εσκαρόλ / τοματίνια / μοτσαρέλα / ψητές πιπεριές / 

dressing κάπαρης / παξιμάδι χαρουπιού
Avocado / cucumber / escarole / cherry / roasted peppers / 

dressing caper / mozzarella / carob nuts

PIZZA
Pizza Margherita 11€

Mοτσαρέλα / σάλτσα τομάτα / βασιλικός 
Mozzarella / tomato sauce / basil leaves

Pizza Diavola 15€
Μοτσαρέλα / σάλτσα τομάτα / πεπερόνι
Mozzarella / tomato sauce / pepperoni

Pizza Prosciutto 16€
Προσούτο Πάρμας / σάλτσα τομάτα / παρμεζάνα / ρόκα
Prosciutto di Parma / tomato sauce / parmesan / rocket

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες. 
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.



PASTA-RISOTTO
Langoustine Risotto* 29€

Ριζότο καραβίδας  / χτένια / μύδια / αγριομάραθο / μελάνι σουπιά
Langoustines / scallops / mussel / wild fennel / cuttlefish ink

Sea Urchin Risotto 21€
Φρέσκος αχινός / ζωμός ψαριού / κρέμα λεμονιού

With fish broth / lemon cream

Linguine Napoli 16€
Με Tοματίνια confit / σπαράγγια / burrata / λάδι βασιλικού

With Confit cherry tomatoes / asparagus / burrata / basil oil

Spaghetti alle Vongole* 25€
Με Σάλτσα κρασιού / φρέσκα μυρωδικά

With wine sauce / fresh herbs

MAIN COURSES
**Ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας / Don’t forget to ask for today’s special

Flap Steak Tagliata 500gr (for 2) 45€
Chimichurri / σάλτσα κόκκινου κρασιού / πατάτες baby / σπαράγγια

Chimichurri / red wine sauce / baby potatoes / asparagus

Sirloin Steak 36€
Με chimichurri / γουακαμόλε / λαχανικά γλασέ

With chimichurri / guacamole / glazed vegetables

Salmon Fillet 27€
Με Πουρέ παντζάρι / κρεμά λεμονιού / σαλάτα φινόκιο / κολοκύθα

With Beetroot puree / lemon cream / fennel salad / pumpkin

Chicken Leg Fillet 17€
Μπούτι κοτόπουλο / σαλάτα κουσκούς / vinaigrette αγγουριού / μούς φέτας jus κοτόπουλου

Chicken leg / couscous salad / cucumber vinaigrette / feta mousse / chicken jus

Beef Burger 18€
Πίκλα αγγουριού / τσίλι μαγιονέζα / ντομάτα / ρόκα / παρμεζάνα / πατάτες τηγανητές*

Cucumber pickle / chili mayonnaise / tomato / arugula / parmesan / French fries*

Chicken Burger 17€
Coleslaw / τυρί cheddar / μαγιονέζα / πατάτες τηγανητές*
Coleslaw / cheddar cheese / mayonnaise / French fries*

Fish of the Day 30€
Ψάρι ημέρας με ταραμά / μπρόκολο / baby λαχανικά / μπρόκολο gratin / σάλτσα μπουγιαμπέσα

With tarama / broccoli / baby vegetables / broccoli gratin / bouillabaisse sauce

 DESSERTS
Cheese Cake Exotic 12€

Ελαφριά μους Φιλαδέλφεια σε τραγανή βάση μπισκότου / compote ανανά / παγωτό ινδοκάρυδο
Light Philadelphia mousse on crispy biscuit / pineapple compote / coconut ice cream

Phistachio Namelaka 13€
Namelaka από πραλίνα φυστίκι / ελαφριά μους φράουλας / τραγανό μπισκότο λευκής σοκολάτας

Namelaka from praline praline / light strawberry mousse / crispy white chocolate cookie

Gianduja 14€
Cremeux σοκολάτας gianduja / namelaka καραμέλας dulcey / ζελέ μάνγκο / 

Crumble δημητριακών με επικάλυψη σοκολάτας
Cremeux chocolate gianduja / namelaka caramel dulcey / mango jelly / 

Crumble cereal with chocolate coating

Yuzu 12€
Ελαφριά κρέμα από λεμόνι / yuzu σε τραγανό crumble αμυγδάλου / 

ζελέ από φρούτα του πάθους / μούς βανίλιας 
Lemon yuzu cremeux / crispy almond crumble / passion fruit jelly / vanilla mousse

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες. 
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.

RESTAURANT MENU



Executive Chef: THANOS KAKARAS
Pastry Chef: YIANNIS CALDANIS

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 
(απόδειξη - τιμολόγιο).

Όπου αστερίσκος (*) κατεψυγμένο προϊόν. Οι γαρίδες, καραβίδες, χτένια, πατάτες 
τηγανητές, αχιβάδες, τόνος & ο σολομός καπνιστός είναι προίοντα βαθιάς κατάψυξης. 

Στην παρασκευή των σαλατών, των φαγητών και των γλυκών, χρησιμοποιείται ελαιόλαδο ή 
φυτικό βούτυρο. Στην παρασκευή των τηγανιτών χρησιμοποιείται ηλιέλαιο

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα Δελτία Παραπόνων
Αγορανομικός Υπεύθυνος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται: Σέρβις,Φ.Π.Α., Δημοτικός Φόρος

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received 
(receipt - invoice). Where (*) is frozen product. Shrimp, crayfish, scallops, french fries, clams, 

tuna & smoked salmon are deep-frozen products. Olive oil or vegetable butter is used in 
salads, main dishes and 

desserts. Sunflower oil is used in fried food
The restaurant is obliged to have Complaint Forms 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΕΠΑΦΑ
SCAN TO SEE OUR MENUS

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες. 
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.


