Lunch Menu
Φάβα Σαντορίνης με γαύρο μαρινάτο
Santorini Fava (split peas) with marinated anchovy ― 9,00
Πανδαισία πράσινων λαχανικών με πέστο βασιλικού, γραβιέρα,
καρύδια και ψητό μανούρι
Feast of green vegetables with basil pesto, gruyere cheese,
walnuts and roasted manouri cheese ― 9,00 | vegetarian
Σαλάτα με τρία χρώματα, τοματίνια, φέτα Αργολίδας
και παξιμάδι από χαρούπι
Salad with three colors, cherry tomatoes, feta cheese
from Argolis and carob rusk ― 8,00 | vegetarian
Πατάτες baby τηγανιτές με αυγά μάτια και σύγκλινο Μάνης
Fried baby potatoes with fried eggs and syglino from Mani ― 9,00
Ριζότο με ψητά λαχανικά, πουρέ μελιτζάνας και γραβιέρα Αργολίδας
Risotto with grilled vegetables, eggplant puree
and Argolidian gruyere cheese ― 11,00 | vegetarian
Γκόγκες (Ντόπια χειροποίητα ζυμαρικά) με μοσχαράκι ραγού
Local traditional pasta «goges» with ragout veal ― 14,00
Τραχανότο με άγρια μανιτάρια
Trahanoto with wild mushrooms ― 10,50 | vegetarian
Φιλέτο κοτόπουλο με πουρέ πατάτας και καροτάκια γλασέ
Chicken fillet with mashed potatoes and glazed carrots ― 11,50
Μπέργκερ με χειροποίητο μοσχαρίσιο κιμά
Berger with handmade ground beef ― 12,00

Children Menu
Σπαγγέτι με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και βασιλικό
Spaghetti with fresh tomato sauce and basil ― 8,00 | vegan
Κεφτεδάκια με τηγανιτές πατατούλες
Meatballs with fresh fries ― 9,00
Σουβλάκι κοτόπουλο με τηγανιτές πατατούλες
Chicken souvlaki with fresh fries ― 9,00
Μπέργκερ με χειροποίητο μοσχαρίσιο κιμά
Berger with handmade ground beef ― 10,00

Desserts Menu
Παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης παναρισμένο σε φύλλο κανταίφι
πάνω σε τηγανητό ανθότυρο και σάλτσα σύκου
Madagascar vanilla ice cream breaded in kadaifi pastry,
on fried anthotyro cheese and fig sauce ― 9,00
Πορτοκαλόπιτα με παγωτό κανέλα
Orange pie with cinnamon ice cream ― 8,00
Μπανόφι
Banofi ― 8,00
Φρούτα εποχής
Fresh seasonal fruits ― 7,00 | vegan
Παγωτά ανά μπάλα σε διάφορες γεύσεις
(βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, φιστίκι, μπανάνα)

Ice cream per scoop in different flavors
(vanilla, chocolate, strawberry, pistachio, banana) ― 2,50

