
 

SaladS 
 

 

Greek Fusion Salad 

Colorful cherry tomatoes, cucumber, fresh onion, red pepper, olive soil, feta 

cheese, herb oil  

Τοματίνια πολύχρωμα , αγγούρι, φρέσκο κρεμμύδι , πιπεριά Φλωρίνης ,χώμα ελιάς, φέτα, λάδι μυρωδικών. 

15€ 

 

Ocean Salad 

Mesclan salad, tempura shrimp, royal scallops, radish, sesame, 

tangerine vinaigrette 

Σαλάτα Μεσκλάν , γαρίδες tempura, βασιλικά χτένια , ραπανάκι , σουσάμι , βινεγκρέτ μανταρίνι  

24 € 

 

 

 Watermelon Salad 

Baby watermelon, melon balls, yellow cherry tomatoes, 

mint lemon, flower cheese 

Καρπούζι baby , σφαίρες πεπονιού, κίτρινα τοματίνια, λαδολέμονο δυόσμου, ανθότυρο  

15€ 

 

 

 

George Sigelakis 



 

 

StarterS 

 

Seabass Ceviche 

Sea bass fillet, mango, chili flakes, coriander, chives, citrus juices 

Φιλέτο λαυράκι, μάνγκο, chili flakes, κόλιανδρο, σχοινόπρασο, χυμοί εσπεριδοειδών  

17€ 

 

 

Black Angus Beef Carpaccio 

Lime, olive oil, smoked salt, turmeric, mayonnaise, beetroot sprouts, aged parmesan  

Lime , ελαιόλαδο, καπνιστό αλάτι, μαγιονέζα κουρκουμά, φύτρες παντζαριού, παλαιωμένη παρμεζάνα 

22€ 

 

 

Santorini fava croquettes 

Onion jam, octopus confit 

Μαρμελάδα κρεμμύδι , χταπόδι κομφί 

11€ 

 

Royal Scallops 

Black caviar, salmon brick, truffle mayonnaise, lime sauce, fresh black 

truffle  

Χαβιάρι μαύρο , brick Σολωμού, μαγιονέζα τρούφας, σάλτσα lime, φρέσκια μαύρη τρούφα 

38€ 

George Sigelakis 



 

PaSta-riSotto 
 

 

Black  Lobster Ravioli 

Mascarpone sauce, shrimp bisque, lemon zest 

Σάλτσα μασκαρπόνε, bisque γαρίδας , ξύσμα λεμονιού 

32€ 

 

 

Vongole Barley 

Mussels, shrimps, clams, yolk 

Kozani cheese 

Μύδια , γαρίδες , αχιβάδες, κρόκο Κοζάνης  

17€ 

 

 

 

Linguine mushrooms 

Fresh wild mushrooms, bay leaves, fresh thyme and cherry tomatoes 

Φρέσκα άγρια μανιτάρια , μαυροδάφνη, φρέσκο θυμάρι και τοματίνια κομφί  

13€ 
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MainS 

Sea bass poppieta 

Seasonal baby vegetables, saffron sauce 

Baby λαχανικά εποχής , σάλτσα σαφράν  

22€ 

 

Ballotina chicken 

With grilled wild mushrooms, black laurel sauce  

Με άγρια μανιτάρια σχάρας , σάλτσα μαυροδάφνη  

18€ 

 

Ribeye black Angus 

Crispy fries  

Τραγανές πατάτες  

54€ 

 

Lamp chop's 

In a crust of herbs and vegetable puree 

Σε κρούστα μυρωδικών , πουρέ λαχανικών  

38€ 

 

Vegan moussaka 

Coconut bechamel, soy mince, baby potato, white eggplant 

Μπεσαμέλ καρύδας , κιμάς σόγιας , πατάτα baby , λευκή μελιτζάνα  

17€ 

George Sigelakis 



deSSertS 
Chocolate Ball 

Madagascar vanilla ice cream, warm salted caramel  

Παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης , ζεστή αλμυρή καραμέλα  

16€ 

 

Cheese cake 

Crumble black biscuit, Santorini tomato jam  

Cramble μαύρο μπισκότο, μαρμελάδα τοματίνι Σαντορίνης  

11€ 

 

Lemon pie frozen 

Lime sorbet, vanilla biscuit, lemon sauce, dehydrated fruit  

Sorbet lime , μπισκότο βανίλιας , σάλτσα λεμονιού, άνυδρα φρούτα  

9€ 

 

 

George Sigelakis 

 

 

Food Described within this menu may contain nuts or other ingredients, 

which in certain people can lead to allergic reactions. If you are allergic to 

nuts or think you may suffer from other of food allergies please inform the 

front desk or the waiter who will be able to advise you on an alternative 

choice. 

 

Prices are in Euro. 


