Όταν μοιράζεσαι το φαγητό ….
μοιράζεσαι και τα συναισθήματά σου
When you share your food …
you also share your feelings

Καλωσόρισμα με τσίπουρο και ούζο, ντάκο από
χαρούπι και μαριναρισμένες ελιές Κυπαρισσίας
Welcome with tsipouro and ouzo, carob dako,
and marinated Kyparissia olives

Χειροποίητη προπύρα από τον ξυλόφουρνο
με τριμμένη ντομάτα και ελαιόλαδο
Handmade propyra flatbread from the wood
oven with grated tomato and olive oil

Κουβέρ / Cover Charge

Ορεκτικά - Σαλάτες / Appetisers - Salads
Τζατζίκι με πρόβειο στραγγιστό γιαούρτι
Tzatziki with strained sheep yoghurt

Ντοματίνια με χοντρό αλάτι και βασιλικό
Cherry tomatoes with coarse salt and basil

Μελιτζανοσαλάτα στα κάρβουνα
Eggplant salad on the grill

Η σαλάτα του κ. Φώτη με ντομάτα, λαχανικά
από το “Μποστάνι” μας και ανθότυρο
Mr. Fotis salad with tomato, vegetables from
our “Bostani” and “anthotiro” cream cheese

Φάβα Σαντορίνης με φρέσκο κρεμμύδι και ελαιόλαδο
Santorini fava with chives and olive oil
Ταραμοσαλάτα ζυμωμένη με ελαιόλαδο
Taramasalata fermented with olive oil

Χόρτα εποχής με λαδολέμονο
Seasonal greens with lemon and oil sauce
Φέτα με λαδορίγανη
Feta with oregano oil

Τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο στον ξυλόφουρνο
Cheese pie with handmade filo sheets in the wood oven

Χωριάτικο λουκάνικο
Country sausage

Κυρίως Πιάτα - Μain Dishes

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια
Beef patties

Αρνάκι στο φούρνο με πατάτες
Oven-roasted lamp with potatoes

Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα ωρίμανσης
Aged beef steak

Κόκορας κοκκινιστός με χυλοπίτες
και ξερή μυζήθρα
Roasted rooster with handmade “chylopita”
pasta and dried mizithra cheese

Επιδόρπια - Desserts
Πρόβειο στραγγιστό γιαούρτι με γλυκό
του κουταλιού κυδώνι
Sheep strained yoghurt with sweet quince preserve

Φρούτα εποχής - Seasonal fruits
Εκμέκ με παγωτό καϊμάκι, χαλβά και βύσσινο
Ekmek with ice cream, halva, and sour cherry

€95 ανά άτομο* €95 per person*
Χωρίς γλουτένη | Gluten free
Χωρίς λακτόζη | Lactose free
Χωρίς ξηρούς καρπούς | Nut free
Χωρίς ζάχαρη | Sugar free
Για χορτοφάγους (ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί παράγωγα ζωικών προϊόντων.
Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο σας). | Vegetarian (it is possible that animal by-products may have been used. Please ask your waiter).

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται νερό, μπίρες αναψυκτικά και κρασί. Λευκό: Poseidonion House Wine (Μαλαγουζιά, Ροδίτης) - 0,75cl. Ροζέ: Poseidonion House
Wine (Cabernet Sauvignon, Merlot) - 0,75cl.*The price includes water, beers, soft drinks and wine. White: Poseidonion House Wine (Μalagouzia, Roditis) - 0.75cl. Rosé: Poseidonion
House Wine (Cabernet Sauvignon, Merlot) - 0.75cl.
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ (€). Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις & τους φόρους (δημοτικός φόρος 0,5%, φαγητό 13%, αλκοολούχα ποτά 24%). Για το μαγείρεμα και τα ντρέσινγκ
χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και για το τηγάνισμα ηλιέλαιο. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες. Το μενού είναι πιθανό να περιέχει
ίχνη από αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία. O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη ή τιμολόγιο). Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Αγορανομικός Υπεύθυνος:
Μαρία Πατσατζόγλου. All prices are in euros (€). Prices include all charges & taxes (municipal tax 0,5%, food 13%, alcoholic drinks 24%).For cooking and dressings we use extra virgin olive oil. For frying we use
sunflower oil. Please inform us if you have any food allergies or intolerances. The menu may contain traces of allergenic substances that may trigger allergies or intolerances.Τhe consumer is not obliged to pay if the notice of
payment has not been received (receipt or invoice). The establishment must be equipped with printed forms, placed in a specified location next to the exit, for the reporting of any complaints. Registered Manager: Μaria Patsatzoglou.

