
DINNER MENU



10 COURSE
GASTRONOMY MENU

- AEGEAN MOONLIGHT -

LIQUID TOMATOES RAVIOLI
ΡΑΒΙΟΛΙA ΝΤΟΜΑΤΑΣ

NAXOS GRAVIERA ROCKS WITH TRUFFLE 
ΠΕΤΡΕΣ ΓΡΑΒΙEΡΑΣ ΝAΞΟΥ ΜΕ ΤΡΟΥΦΑ

CRISPY OCTOPUS SKIN WITH FISH ROE EMULSION 
ΤΡΑΓΑΝO ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛAΤΑ

SEA URCHIN WITH SEA MIST TEA 
ΑΧΙΝOΣ ΜΕ ΤΣAΪ ΘAΛΑΣΣΑΣ

ΕGG | AΥΓΟ
Confit egg in olive oil, greek sturgeon caviar, staka

Αυγό κονφί σε ελαιόλαδο, χαβιάρι ελληνικού οξυρρύγχου, στάκα

LOBSTER | ΑΣΤΑΚΟΣ
Poached lobster and king crab, semi dry tomatoes, parsley olive oil, Kozani saffron cream

Αστακός και βασιλικό καβούρι ποσέ, ημίλιαστες ντομάτες, λάδι μαϊντανού, κρέμα με κρόκο Κοζάνης

MUSHROOMS | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Μyzithra and camembert cheese, crispy wild mushroom paper

Μυζήθρα, καμαμπέρ, τραγανά άγρια μανιτάρια

OCTOPUS | ΧΤΑΠΟΔΙ
Octopus confit, tomato ice-cream

Χταπόδι κονφί, παγωτό ντομάτα

PORK BELLY | ΠΑΝΣΕΤΑ
Slow cooked in fresh herbs, pork bouillon with yuzu molasses

Αργοψημένη με φρέσκα βότανα, μπουγιόν χοιρινού με μελάσα yuzu

RED MULLET | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ
Artichokes in textures, dill emulsion

Υφές αγκινάρας, εμουλσιόν άνηθου 

STIFADO WAGYU RIB EYE BEEF STEW | WAGYU ΣΤΙΦΑΔΟ
Consommé, herbs, baby onions, potato cream

Κονσομέ, βότανα, κρεμμυδάκια, κρέμα πατάτας

PRE-DESSERT 
DESSERT 

Chocolate | Σοκολάτα
Moelleux Guanaja essences of carob, olive oil & vanilla ice-cream, framboise  

Moelleux Guanaja, αρωματισμένο με χαρούπι, με παγωτό ελαιόλαδο-βανίλια, φρέσκα framboises 

Strawberry | Φράουλες

Καραμελωμένα φύλλα κρούστας, κρέμα βανίλια, compotée, φράουλα-rhubarb, sorbet άγριας φράουλας, 
ζαχαρωμένα τριαντάφυλλα

Mignardises

€180



6  COURSE
GASTRONOMY MENU

- TRADITION & EVOLUTION -

SNACK
Saganaki Graviera Cheese

Γραβιέρα σαγανάκι 

WILD GREENS RAVIOLI
ΡΑΒΙΟΛΙ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΧΟΡΤΑ

KALITSOUNIA | ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΙΑ

LAMB RAVIOLI | ΡΑΒΙΟΛΙ  ΑΡΝΙΟΥ
Cretan cheese with thyme, sweetbreads, jus 

Κρητικό τυρί με θυμάρι, γλυκάδια, μπουγιόν αρνιού  

TOMATO | ΝΤΟΜΑΤΑ
Tomato water jelly, cucumber, mizithra cheese, smoked herring

Zελέ ντομάτας, αγγούρι, μυζήθρα, καπνιστή ρέγγα    

SNAILS | ΧΟΧΛΙΟΙ
Swiss Chart, zucchini, hondros 

Σέσκουλα, κολοκυθάκια, πλιγούρι

GROUPER KAKAVIA | ΚΑΚΑΒΙΑ

Πατάτες, ελαιόλαδο, μπουγιόν ψαριού  

BEEF | ΒΟΔΙΝΟ 
Eggplant, caviar beef jus 

Χαβιάρι μελιτζάνας, μπουγιόν βοδινού 

PRE-DESSERT 
DESSERT 

Mastiha | Mαστίχα
Lemongrass ice-cream, framboise sorbet, green apple pearls 

 with basil mastiha Essenes   

Παγωτό lemongrass, sorbet framboise, «σούπα» πράσινου μήλου  
αρωματισμένη με βασιλικό και μαστίχα

Mignardises

€100



ΠΡΩΤΑ  ΠΙATA  |  APPETIZERS

EGG | ΑΥΓO

Αυγό ποσέ με εμουλσιόν άγριων χόρτων, φρέσκια καλοκαιρινή τρούφα, μπουγιόν με κατσικίσιο βούτυρο

€20

SCALLOP | ΧΤEΝΙΑ
Split pea emulsion, caramelised onion, caper leaves

Πουρές φάβας, καραμελωμένα κρεμμύδια, φύλλα κάππαρης

€30
 

OCTOPUS | ΧΤΑΠOΔΙ
 

Χταπόδι κονφί, παγωτό ντομάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι, ραβιόλια, πράσινες ελιές

€23

PORK BELLY | ΠΑΝΣEΤΑ
Slow cooked in fresh herbs, pork bouillon with yuzu molasses

Αργοψημένη με φρέσκα βότανα, μπουγιόν χοιρινού, μελάσα yuzu

€20

SEA URCHIN | ΑΧΙΝOΣ 
Riso!o with sea urchin, warty venus, seashell bullion  

Ριζότο με αχινό, κυδώνι, μπουγιόν από όστρακα  

€26

THE GARDEN | ΤΟ ΜΠΟΣΤAΝΙ
  

Φρέσκα λαχανικά στον ατμό, πράσινη σαλάτα με τρυφερά φύλλα, εδώδιμα λουλούδια, βαλσαμόμελo

€20

ΚΥΡΙΩΣ  ΠΙΑΤΑ  |  ΜΑΙΝ  COURSES

- MEAT DISHES -
- ΚΡΕΑΤΑ -

STIFADO WAGYU RIB EYE BEEF STEW | ΣΤΙΦAΔΟ WAGYU 
Cumin consommé, herbs, baby onions, potato cream

Κονσομέ με κύμινο, βότανα, κρεμμυδάκια, κρέμα πατάτας

€90

SUCKLING PIG WITH CELERY | ΧΟΙΡΙΝΟ ΓAΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΣΕΛΙΝΟ

Πουρές παστινάκι, ξινόμηλο τουρσί, σελινόρριζα κονφί

€36

BABY LAMB | ΑΡΝΑΚΙ ΓAΛΑΚΤΟΣ
Slowly cooked in olive oil, swiss chart, galeni cheese, lamb bouillon

Αργοψημένο σε ελαιόλαδο, σέσκουλα, τυρί κρέμα γαλένι, μπουγιόν αρνιού

€30

RABBIT | ΚΟΥΝEΛΙ
Rabbit braised in olive oil, thyme Myzithra cheese, sauté green, jus 

Κουνέλι μπρεζέ σε ελαιόλαδο, θυμάρι, μυζήθρα, χόρτα σωτέ, μπουγιόν κουνελιού

€27



- FISH DISHES -
- ΨAΡΙ -

LOBSTER | ΑΣΤΑΚOΣ

Φρέσκος αστακός, βασιλικό καβούρι, σάλτσα κακαβιάς, ντομάτα κονφί,
 κρέμα με κρόκο Κοζάνης, αγουρέλαιο

€6

RED MULLET | ΜΠΑΡΜΠΟYΝΙ
Artichoke textures, lemon jelly, dill emulsion, sea mist bouillon

Υφές αγκινάρας, ζελέ λάιμ, εμουλσιόν άνηθου, μπουγιόν θάλασσας

€37

WHITE GROUPER | ΦΙΛEΤΟ ΣΦΥΡIΔΑΣ

Μαγειρεμένο σε φύκια, κρέμα σελινόρριζας με λάιμ, ψάρι κονσομέ

€45

MONK FISH | ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ
Roasted okra, tomato emulsion consommé

Μπάμιες φούρνου, εμουλσιόν ντομάτας κονσομέ θάλασσας

€45

DESSERTS 

GASTRIN (CRETAN BAKLAVA)
ΓΑΣΤΡIΝ (ΚΡΗΤΙΚOΣ ΜΠΑΚΛΑΒAΣ)

Honey nuts jelly, molasses lemon cream, black pepper ice-cream, honey crystals

Ζελές παστελιού, κρέμα λεμονιού, πετιμέζι, παγωτό πιπέρι, κρύσταλλο μελιού 

€15
CHOCOLATE | ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

Cremeux Araguani coco nibes violets

Cremeux Araguani παγωτό από καρπό κακάο και βιολέτες

€15
IVOIRE | IBOYAΡ

White chocolate mousse with lime, coconut sorbet, mango tartare

Βελούδινη mousse λευκής σοκολάτας με limes, sorbet καρύδας, tartare μάνγκο 

€15
MASTIHA | ΜΑΣΤIΧΑ

Lemongrass ice-cream, framboise sorbet, green apple pearls with basil, mastiha Essenes 

Παγωτό lemongrass, sorbet framboise, «σούπα» πράσινου μήλου αρωματισμένη με βασιλικό και μαστίχα

€15

5




