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Caprese with baby tomatoes, bocconcini, basil and aged balsamic vinegar vinaigrette

Greek bagel, Naxos island gruyere, and fragranced yogurt sauce

Fresh salad with traditional cured ham "Syglino" from Mani, with croutons from 

Beef burger with bacon, tomato, onion and BBQ sauce

Vegan burger with vegan bread, portobello mushrooms, baby tomatoes, avocado, 

smoked cheddar cheese from chickpeas

*The burgers are accompanied with smashed baby potatoes with smoked paprika

Chicken Hot Dog with arugula, fresh onion and curry mayo

Hot Dog with pork sausage, mustard and ketchup

and homemade mayo scented with truffle

tomato, homemade mayo and nature potatoes with smoked paprika

Chicken fillet burger with tomato, onion, lettuce and BBQ sauce

Italian chicken burger with melted mozzarella, lettuce, tomato and homemade mayo

Jack Daniel's beef burger with cheddar cheese, bacon, tomato, onion ring and 

Habanero beef burger with cheddar cheese, bacon, tomato, onion ring  and 

Habanero sauce

Beef burger with aged english cheddar, bacon, caramelised onions, arugula, tomato

arugula and baby corn

Peppers, ham, bacon, parmesan and mozzarella

Anchovies, capers, red chilli pepper and fresh oregano

Burgers-Street Food
Club sandwich  with country bread, chicken breast fillet, bacon, cheese, ham, egg, 

PDO Feta cheese puree and split peas puree from Shinousa island with traditional

Trilogy of traditional greek spreads (Aubergine puree from Mount Athos, traditional 

Caramelised octopus with aged balsamic vinegar and split peas puree from Shinousa

Griiled vegetables (Aubergines, peppers and zucchinis marinated in balsamic vinegar)

Ceviche with lime, orange, passion fruit, pineapple, chilli, sweet potato puree,

Selected Greek cheese platter

Peperoni and green peppers

Smoked mozzarella, baked baby tomatoes and fresh basil

Fine cold cuts platter

Cypriot pita breads

Marguerita with parmesan and mozzarella

Gorgonzola and broccoli

Salads
Ceasar's salad

PIZZAS
Prosciuto cotto, baby tomatoes and arugula

walnuts and citrus vinegraite

Greek salad

Tuna with pasta,corn, boiled egg and lime

Lolo rosso lettuce with smoked salmon, green apple, pickled cucumber, fresh onion, 

Quinoa salad with feta cheese, broccoli, baby spinach, coriander, pomegranate,

sweet potato, almonds and avocado

homemade Jack Daniel's bourbon sauce
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Bucatini amatriciana with guanciale and pecorino Romano

Fresh lobster with linguini, bisc, fresh tomato and basil

pita breads, celery puree, and tomato sauce

Chicken loaf with Greek prosciuto, Naxos island gruyere with sweet potato puree

Cake Bueno

sauce

and truffle oil sauce

Grouper fish* fillet in zucchini crust on a parsnip puree, purple cauliflower and grapes

Hemisphere of white chocolate mousse on passion fruit sauce

and baby leak

Chicken thighs fillet marinated in BBQ sauce with fresh thyme accompanied with 

Weak fish in the oven with cherry potatoes, yellow beetroot, red pepper

Black Angus rib eye with topinambour puree, jacket potatoes with fragranced butter

and bearnaise sauce with truffle

 The consumer is not obliged to pay if the notice of payment is not received. We operate under the legislation No. 4/28-11-2012. Please 

inform your waiter if you have any kind of allergy. Responsible by the law Mr Evgenios vasilikos. We use sun oil for deep frying and extra 

virgin oil for our salads. The mark * means frozen product

Desserts and sweet delights

Banoffee with whipped cream and hazelnuts

Apple pie with caramel sauce

NY lemon cheese cake

Cheese cake with sour cherry sauce

Cake Chocolate-Strawberry

Chocolate souffle

sauce

Cake "Ekmek"

aubergine, peppers and zucchinis marinated in balsamic vinegar

Grilled pork fillet skewer marinated in apple vinegar and sweet paprika, served with

Pasta

Gnocchi with fresh tomato sauce, mozzarella and fresh basil

Spaghetti with smoked bacon and crème fresh

Pagrus filet with steamed green leaves 

Tortelini filled with cheese and Bolognaise sauce

Chef's signature plates

Greek traditional pasta with shrimps, estragon, orange and crème fresh

Chicken fillet  with turmeric, fragranced with anise basmati rice and yogurt-coriander 

Oreos with strawberry sauce and fresh peppermint
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Σαλάτες
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Ελληνική σαλάτα 

Caprese με τοματίνια, bocconcini, βασιλικό και vinaigrette παλαιωμένου βαλσάμικου 

Σαλάτα με τόνο, φαρφάλες, αυγό βραστό και καλαμπόκι

Σαλάτα κινόα, φέτα, μπρόκολο, σπανάκι, κόλιανδρο, ρόδι, γλυκοπατάτα, αμύγδαλα 

Λόλο ρόσο με καπνιστό σολωμό,πράσινο μήλο, ραπανάκι, αγγούρι τουρσί, καρύδια 

Σαλάτα με σύγκλινο Μάνης, κρουτόνς από κουλούρι Θεσσαλονίκης, γραβιέρα Νάξου

και αρωματική σάλτσα γιαούρτι

Burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, παλαιωμένο τσένταρ, μπέικον, καραμελωμένα 

κρεμμύδια, ρόκα, τομάτα και χειροποίητη μαγιονέζα αρωματισμένη με τρούφα

Burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέικον, κρεμμύδι ροδέλα, τσένταρ και BBQ sauce

Burger vegan με vegan ψωμί, μανιτάρια portobello, τοματίνια, αβοκάντο με καπνιστό

τυρί cheddar από ρεβίθια,  συνοδεύεται με πατάτες σπαστές με πάπρικα καπνιστή 

*Τα Burgers συνοδεύονται με πατάτες σπαστές με καπνιστή πάπρικα

Hot dog με λουκάνικο από κοτόπουλο, ρόκα, φρέσκο κρεμμύδι και μαγιονέζα με curry

Hot dog με χοιρινό λουκάνικο, μουστάρδα και κέτσαπ

Σαλάτα Καίσαρα                                                                                                                                   

Χειροποίητη με prosciutto cotto, τοματίνια και ρόκα

Burgers-Street food
Club sandwich με χωριάτικο ψωμί, φιλέτο κοτόπουλο, bacon, τυρί, ζαμπόν, αυγό,

Burger με φιλέτο κοτόπουλο, τομάτα, κρεμμύδι ροδέλα, μαρούλι και BBQ sauce

Italian chicken burger με mozzarella, μαρούλι, τομάτα και χειροποίητη μαγιονέζα 

Jack Daniel's burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τσένταρ, μπέικον, τομάτα, onion ring

και χειροποίητη σάλτσα από Jack Daniel's bourbon

Habanero burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τσένταρ, μπέικον, τομάτα, onion ring

και Habanero sauce

Πιπεριές, bacon και ζαμπόν με παρμεζάνα και μοτσαρέλα

Χειροποίητη με gorgonzola και μπρόκολο

Χειροποίητη με αντζούγιες, κάπαρη, κόκκινη πιπεριά τσίλι και ρίγανη φρέσκια

Ποικιλία ελληνικών τυριών (Αρσενικό Νάξου, Κρασοτύρι Κώ, Σάν Μιχάλη Σύρου,

ρόκα και baby corn

Pizzas

Σαλάμι Λευκάδος, Απάκι κοτόπουλο, Λούτζα Μυκόνου, Μορταδέλα με φυστίκι)

Τριλογία από χειροποίητες αλοιφές (Μελιτζανοσαλάτα, Τυροκαυτερή, φάβα 

Σχοινούσας με Κυπριακές πιτούλες) 

Σεβίτσε με μοσχολέμονο, πορτοκάλι, passion fruit, ανανά, τσίλι, πουρέ γλυκοπατάτας

Χειροποίητη με πεπερόνι και πράσινη πιπεριά

Ποικιλία εκλεκτών αλλαντικών (Ζαμπόν μοσχαρίσιο, Χοιρομέρι καπνιστό, 

Χταπόδι καραμελωμένο με παλαιωμένο βαλσάμικο και  φάβα Σχοινούσας

τομάτα, σπιτική μαγιονέζα, συνοδεύεται με πατάτες nature με καπνιστή πάπρικα

Χειροποίητη με φουρνιστά τοματίνια, καπνιστή mozzarela και φρέσκο βασιλικό

Ανεβατό Γρεβενών, Μελίχλωρο Λήμνου, Πηχτόγαλο Χανίων)

Μαργαρίτα με παρμεζάνα και μοτσαρέλα

Ψητά λαχανικά (Μελιτζάνα, πιπεριές και κολοκύθι μαριναρισμένα σε βαλσάμικο) 
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Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο. Οι τιμές περιλαμβάνουν

όλους τους νόμιμους φόρους και δημοτικά τέλη. Ενημερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες. Αγορανομικός

υπεύθυνος Βασιλικός Ευγένιος. Χρησιμοποιούμε Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στις σαλάτες μας.

Όπου υπάρχει η ένδειξη * σημαίνει πως το προιόν είναι κατεψυγμένο

Τούρτα Bueno

New York cheese cake λεμόνι

Oreos με σάλτσα από φράουλες και φρέσκο δυόσμο

Τούρτα σοκολάτα-φράουλα

Φιλέτο από μπουτάκια κοτόπουλο μαριναρισμένα σε σάλτσα BBQ, φρέσκο θυμάρι,

μελιτζάνα, πιπεριές και κολοκύθι μαριναρισμένα σε βαλσάμικο

Επιδόρπια
Μηλόπιτα με σάλτσα καραμέλας

Ημισφαίριο μούς με λευκή σοκολάτα πάνω σε σάλτσα passion fruit

Σουφλέ σοκολάτας

Cheese cake με βύσσινο

Τούρτα Εκμέκ

Banoffee με καραμέλα γάλακτος και φουντούκι

Σουβλάκι από χοιρινό ψαρονέφρι μαριναρισμένο με μηλόξιδο και γλυκιά πάπρικα, με 

πιτούλες, πουρέ σελινόριζας και σάλτσα τομάτας

Κοτόπουλο ρολό με προσιούτο Ευρυτανίας, γραβιέρα Νάξου και σάλτσα από 

μανιτάρια με λάδι τρούφας πάνω σε πουρέ γλυκοπατάτας

Σφυρίδα*  φιλέτο με κρούστα από κολοκυθάκι πάνω σε πουρέ μαιντανόριζας, μώβ 

κουνουπίδι και σάλτσα από σταφύλια 

Rib eye Black Angus με πουρέ topinambour, πατάτες οφτές με αρωματικό βούτυρο

με σάλτσα bearnaise με τρούφα

Μυλοκόπι πλακί με πατάτες cherry, κίτρινο παντζάρι, κόκκινη πιπεριά και baby πράσο

Στριφτάρια με Γαρίδες, εστραγκόν, πορτοκάλι και κρέμα γάλακτος                          

Bucatini amatriciana με guanciale και pecorino Romano

Σπαγγέτι με καπνιστό μπέικον, κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα

Τορτελίνια γεμιστά με τυρί και σάλτσα μπολονέζ

Φρέσκος αστακός με λιγκουίνι, μπίσκ, φρέσκια τομάτα και βασιλικό

Τα πιάτα του Σεφ   
Κοτόπουλο στήθος με κουρκουμά, αρωματικό ρύζι basmati με γλυκάνισο και

σάλτσα γιαουρτιού με κόλιανδρο

Φαγκρί φιλέτο με αχνιστά χόρτα και λαδολέμονο

Ζυμαρικά
Gnocchi με σάλτσα τομάτας, mozzarella και φρέσκο βασιλικό


