
RESTAURANT MENU

Paradise is here



"40" is wearing:



LUNCH MENU
Monday-Sunday: 9am-7:30pm

Bread & Dip    3€/person

APPETIZERS
Sea Food Ceviche  17.0€
Με ψάρια ημέρας / γάλα τίγρη / μάνγκο /
ψητή γλυκοπατάτα / τσιπς λωτού
With fish of the day / leche de tigre / mango / 
baked sweet potato / lotus chips

Octopus Carpaccio  14.0€
Με γλυκό τσίλι  / λάδι βασιλικού / σαλάτα ρόκα / 
vinaigrette τρούφας / πίκλα ραπανάκι
With sweet chili sauce / basil oil / rocket salad / 
truffle vinaigrette / pickled radish

Focaccia & Guacamole    9.0€
Ιταλικό ζυμάρι / γουακαμόλε / έξτρα παρθένο ελαιόλαδο / δεντρολίβανο
Italian dough / guacamole / extra virgin olive oil / rosemary

Appetizer Platter  11.0€
(χούμους, μελιτζανοσαλάτα, ταραμοσαλάτα) 
σερβίρεται με χειροποίητα πιττάκια
(hummus, eggplant salad, tarama salad) 
served with handmade pies

Tuna Tartare  19.0€
Με λέμονγρας vinaigrette / πράσινο μήλο / 
παγωμένη σάλτσα σόγιας
With lemongrass vinaigrette / green apple / 
frozen soy sauce

Shrimp Tempura  17.0€
Παναρισμένες γαρίδες με Κorean BBQ / σουσάμι / μέλι
With Κorean BBQ / sesame / honey

Burrata  12.0€
Τοματίνια / πέστο βασιλικού / vinaigrette μελιού / ρόκα
Cherry tomatoes / basil pesto / honey vinaigrette / rocket

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



SALADS

King crab Salad  19.0€
Yuzu vinaigrette / εσκαρόλ / καρδιές μαρουλιού / φρούτα του πάθους
Yuzu vinaigrette / escarole / baby gem / passion fruit 

Beetroot Salad  12.0€
Ψητά παντζάρια / καβουρδισμένα φουντουκιά / 
baby ρόκα / vinaigrette σαμπάνιας
With roasted hazelnuts / baby rocket / 
champagne vinaigrette

Mexican Salad       14.0€
Φακές beluga / κοτόπουλο / πλιγούρι / μίνι καλαμπόκι / 
φασόλι κόκκινο / παπαρδέλα καρότο / τοματίνια / vinaigrette από λευκό 
μπαλσάμικο
Beluga lentils / chicken / oatmeal / mini corn / red bean / 
carrot papardella  / white balsamic vinaigrette / cherry tomatoes

Caesar’s Salad       12.0€
Iceberg / Κοτόπουλο / παρμεζάνα / κρουτόν / Caesar dressing
Iceberg / Chicken / parmesan / croutons / Caesar dressing

Panzanella Salad     12.0€
Αβοκάντο / αγγούρι / εσκαρόλ / τοματίνια / μοτσαρέλα /
ψητές πιπεριές / dressing κάπαρης / παξιμάδι χαρουπιού
Avocado / cucumber / escarole / cherry / roasted peppers / 
dressing caper / mozzarella / carob nuts

Tuna salad       16.0€
Κινόα / λαχανικά / edamame / vinaigrette εσπεριδοειδών / πράσινη σαλάτα
Quinoa / vegetable / edamame / citrus vinaigrette/ green salad

Santorinia Salad     12.0€
Τοματίνια / παξιμάδια χαρουπιού / καπαρόφυλλα / 
οξύμελι / φέτα / πίκλα αγγούρι
Cherry tomatoes / carob nuts / capers / 
oxymeli / feta cheese / pickled cucumber

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



PIZZA 

Pizza Margherita      11.0€
Mοτσαρέλα / σάλτσα τομάτα / βασιλικός 
Mozzarella / tomato sauce / basil leaves

Pizza Mushroom & Gruyère     15.0€
Άγρια μανιτάρια / μασκαρπόνε / θυμάρι / γραβιέρα 
Wild mushrooms / mascarpone / thyme / gruyère

Pizza Diavola       15.0€
Μοτσαρέλα / σάλτσα τομάτα / πεπερόνι
Mozzarella / tomato sauce / pepperoni

Pizza Prosciutto      16.0€
Προσούτο Πάρμας / σάλτσα τομάτα / παρμεζάνα / ρόκα
Prosciutto di Parma / tomato sauce / parmesan / rocket

Sea Food Diavola      19.0€
Ζύμη με μελάνι σουπιάς / σάλτσα τομάτας / μύδια / 
γαρίδες / φρέσκο κόλιανδρο / τσίλι
Cuttlefish ink dough / tomato sauce / mussels / 
shrimp / fresh coriander / chilli

 Διατίθεται πίτσα χωρίς γλουτένη κατόπιν παραγγελίας (μικρό μέγεθος) 
 Gluten free pizza available on request (small size)

PASTA-RISOTTO

King Crab Spaghetti (for 2)  48.0€
Βασιλικό καβούρι / bisque γαρίδας / φρέσκα μυρωδικά / ταρτάρ τομάτας
With shrimp bisque / fresh herbs / tomato tartare

Lobster Risotto  28.0€
Βούτυρο αστακού / λάδι τρούφας / πουρέ γλυκοπατάτας
Lobster butter / truffle oil / sweet potato puree

Sea Urchin Risotto  19.0€
Φρέσκος αχινός / ζωμός ψαριού / κρέμα λεμονιού
With fish broth / lemon cream

Linguine Napoli  15.0€
Με Tοματίνια confit / σπαράγγια / burrata / λάδι βασιλικού
With Confit cherry tomatoes / asparagus / burrata / basil oil

Spaghetti alle Vongole  23.0€
Με Σάλτσα κρασιού / φρέσκα μυρωδικά
With wine sauce / fresh herbs

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



MAIN COURSES

Flap Steak Tagliata 500gr (for 2)  38.0€
Chimichurri / σάλτσα κόκκινου κρασιού / πατάτες baby / σπαράγγια
Chimichurri / red wine sauce / baby potatoes / asparagus

Iberico Steak   28.0€
Χοιρινό Iberico γαλλικής κοπής / κρούστα μυρωδικών / 
baby πατάτες βουτύρου 
With herb crust / baby butter potatoes

Beef Burger  18.0€
Πίκλα αγγουριού / τσίλι μαγιονέζα / ντομάτα / ρόκα / 
παρμεζάνα / πατάτες τηγανητές
Cucumber pickle / chili mayonnaise / tomato / arugula / 
parmesan / French fries

Chicken Burger  17.0€
Coleslaw / τυρί cheddar / μαγιονέζα / πατάτες τηγανητές
Coleslaw / cheddar cheese / mayonnaise / French fries

Chicken Leg Fillet  17.0€
Μπούτι κοτόπουλο / σαλάτα κουσκούς / vinaigrette αγγουριού / μούς φέτας 
jus κοτόπουλου
Chicken leg / couscous salad / cucumber vinaigrette / feta mousse / chicken jus 

Salmon Fillet   25.0€
Με Πουρέ παντζάρι / κρεμά λεμονιού / σαλάτα φινόκιο / κολοκύθα
With Beetroot puree / lemon cream / fennel salad / pumpkin

Sea Bass Fillet  24.0€
Με φάβα / κάπαρη / αλμυρίκια / λάδι κολοκύθας
With fava / capers / tamarisk / pumpkin oil

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



DESSERTS

Xocoline (gluten free & sugar free)  8.0€
Κρέμα σοκολάτας γάλακτος με κεράσια κ τραγανό μπισκότο δημητριακών
Milk chocolate cream with cherries and crispy cereal cookie

Cheese Cake Exotic  12.0€
Ελαφριά μους Φιλαδέλφεια σε τραγανή βάση μπισκότου / 
compote ανανά / παγωτό ινδοκάρυδο
Light Philadelphia mousse on crispy biscuit / pineapple compote / 
coconut ice cream

Phistachio Namelaka  13.0€
Namelaka από πραλίνα φυστίκι / ελαφριά μους φράουλας /
τραγανό μπισκότο λευκής σοκολάτας
Namelaka from praline praline / light strawberry mousse / 
crispy white chocolate cookie

Gianduja  14.0€
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  12.0€
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



ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΕΠΑΦΑ
SCAN TO SEE OUR MENUS

Executive Chef: THANOS KAKARAS
Pastry Chef: YIANNIS CALDANIS

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

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

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). 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 

Person in charge in case of market inspection: CHRISTOS VERIKIOS
In the above prices, service, V.A.T. and municipal taxes, are included


