LUXURY COMFORT PROJECT

The bold menu signed by Mykonian chef Ippokratis orchestrating
Greek flavors influenced by Japanese and Peruvian elements,
mixed and mingled to make luxury comfort dishes.
Tastes then peak in a sweet crescendo by Pastry chef
Dimitris Chronopoulos.
A comboof Greek delights, French masterpieces creations lead
you on a journey of multi-layered sensations.
Γεύσεις και αρώματα από Ελλάδα, με ιαπωνικές και περουβιανές
επιρροές συνδυάζονται για να δημιουργήσουν εκπλήξεις, από τον
Μυκονιάτη σεφ Ιπποκράτη στο νέο κατάλογο του Kenshō Psarou.
Το μενού συνοδεύουν τα γλυκά του διάσημου Pastry Chef
Δημήτρη Χρονόπουλο, που αναμειγνύει ελληνικά στοιχεία με
πινελιές γαλλικής ζαχαροπλαστικής.

CRISPY POTATO FRIES IN OLIVE OIL | ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

V. € 12

Double poached crispy potato fries in olive oil.
Τραγανές διπλοποσαρισμένες τηγανητές πατάτες σε ελαιόλαδο.

MYCONIAN ONION PIE DUBLINGS | ΚΡΕΜΥΔΟΠΙΤΑ
ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΕ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

€17

Crispy dublings myconian onion pie with scallions, tyrovolia, herbs, served with dill
emulsion & onion consome
Kρεμμυδόπιτα Μυκόνου σε τραγανά νταμπλινγκς με τυροβόλια, φρέσκο κρεμμύδι,
κρέμα άνηθου & κονσομέ κρεμμύδι.

HALLOUMI CHEESE TEMPURA | ΧΑΛΟΥΜΙ ΤΕΜΠΟΥΡΑ

€18

Halloumi cheese tempura, grapes carpaccio, mint, macademia nuts.
Xαλούμι τεμπούρα, καρπάτσιο απο σταφύλι, μέντα, μακαντέμιαν.

DEEP SEA | ΒΥΘΟΣ

€52

Aegean sea urchin salad with salmon roe caviar, fish roe mousse, chives, chilli, olive oil.
Σαλάτα αχινού με χαβιάρι σολομού, μους ταραμά, σχοινοπρασο, τσίλι, ελαιόλαδο.

FRESH AEGEAN CRISPY SQUID | ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ
ΤΗΓΑΝΙΤΟ

€ 21

Aegean deep fried squid, lime, rocoto mayo, yuzu tobiko.
Tραγανό καλαμαράκι με λάιμ, μαγιονέζα με καυτερή περουβιανή πιπεριά, αυγά χελιδονόψαρου.

BEEF MEATBALL | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ

€ 21

Grilled black angus meatball, crispy potato, cretan galenι cream cheese.
Kεφτεδάκια σχάρας απο black angus, τραγανή πατάτα, κρέμα γαλενι.

KENSHŌ “MUSAKA” | ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΤΟΥ KENSHŌ
caramelized aubergine, slow coocked beef in soya & mollases, goat cheese bechamel espuma.
καραμελωμένη μελιτζάνα, αργομαγειρεμένο μοσχάρι με σόγια & πετιμέζι, μπεσαμέλ
με κατσικίσιο τυρί.

€ 35

OUR GREEK SALAD | Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ

P.V. € 20

cretan cherry tomato, cucumber, pepper, onion, olives, caper, oregano, rusk & feta
cheese mousse.
άνυδρα τοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, κάππαρη, παξιμάδι, ρίγανη &
κρέμα φέτας.

BEETROOT SALAD | ΣΑΛAΤΑ ΠAΝΤΖAΡΙ

P.V. €19

Baby beetroot confit, goat cheese ice cream, black garlic, green apple fluid gel.
Baby παντζάρια κονφι, παγωτό κατσικίσιου τυριού, μαύρο σκόρδο, κρέμα πράσινο μήλ

QUINOA WITH SCALLOPS | ΚΙΝΟΑ ΜΕ ΧΤΕΝΙΑ

P.V. €34

Οrganic quinoa, avocado, mint, yuzu, scallops*.
Βιολογική κινοα, αβοκάντο, μέντα, γιουζου, χτένια*.

CARBONARA | ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ

€25

Spaghetti, guanciale, pecorino romano nero, egg yolk confit & smoked bacon broth.
Σπαγκέτι, καπνιστό χοιρινό μάγουλο, πεκορίνο romano nero, κρόκος αυγού κονφι &
ζωμός απο καπνιστό μπέικον.

SPAGHETTI SEA URCHIN | SPAGHETTI ΑΧΙΝΟΥ

€ 48

Sea urchin, garlic, parsley, chilli pepper & bottarga “trikalinos"
Aχινός, σκόρδο, μαϊντανό, τσίλι & αυγοτάραχο “τρικαλινός”

TRUFFLE POTATO GNOCCHI | ΝΙΟΚΙ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΡΟΥΦΑ

€23

Sautéed gnocchi, greek smoked cheese cream, mushrooms, fresh summer truffle,
crispy prosciutto.
Σωτε νιοκι, κρέμα μετσοβόνε, μανιτάρια, φρέσκια καλοκαιρινή τρούφα, τραγανό προσούτο.

ORZO LANGOUSTINES | ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
Orzo with langoustines*, pernod, saffron & herbs.
Kριθαράκι με καραβίδες*, pernod, σαφράν & μυρωδικά.

€ 49

SEA BASS | ΛΑΥΡΑΚΙ

€ 34

Sea bass sauteed in olive oil, smoked aubergine purée, piccata with caper and parsley,
smoked red pepper emulsion.
Φιλέτο λαυράκι σωτέ σε ελαιόλαδο, πούρε καπνιστής μελιτζάνας, σάλτσα πικατα με κάππαρη
και μαϊντανό, κρέμα καπνιστής κόκκινης πιπεριάς.

SMOKED SALMON | ΚΑΠΝΙΣΤΌΣ ΣΟΛOΜΟΣ

€33

Smoked salmon roasted in wooden oven, sautéed zucchini , fennel sauce
& lemongrass cream.
Σολομός καπνιστός σε ξυλόφουρνο, υφές παντζαριού, σάλτσα μάραθου, σως φινόκιο
& κρέμα λεμονόχορτου.
.

CATCH OF THE DAY| ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ

€150

Aegean fresh fish, served grilled in wooden oven or sushi.
Φρέσκο πελαγίσιο ψάρι, σερβίρεται ψητό στο ξύλοφουρνο είτε sushi.

KING CRAB LEG ALASKA* per kilo | ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΙ
ΑΛΑΣΚΑΣ* με το κιλό

€ 250

ANTICUCHO CHICKEN| ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ME ΑΝΤΙΚΟYΤΣΟ

€31

Κing crab any way (grilled in wooden oven or sushi or with pasta)
Βασιλικό καβούρι ( ψητό σε ξυλόφουρνο ή σούσι ή με ζυμαρικά)

Half free range chicken caramelized with spices & fresh oregano served with stuffed baby
potato & roasted japanese mushrooms.
Mισό κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής καραμελωμένο με μπαχαρικά & φρέσκια ρίγανη σερβίρεται
με γεμιστές πατάτες & ψητά μανιτάρια Ιαπωνίας.

SLOW ROΑSTED PORK RIBS | ΑΡΓΟΜΑΓΕΙΡΕΜΈΝΗ
ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΑ ΧΟΙΡΟΥ
Spear ribs iberico* slow roasted in monolith & glazed, served with spicy sweet corn & celery .
Aργομαγειρεμένη στηθοπλευρα μαύρου χοίρου* & καραμελωμένη, σερβίρεται με
καλαμπόκι & σελερυ.

€ 49

TWO WAYS PEPPER STEAK FILLET WITH POTATO | ΦΙΛEΤΟ
ΠΙΠΕΡAΤΟ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧEΣ ΜΕ ΠΑΤAΤΕΣ

€ 65

Black pepper crusted fillet & bitoque with confit quail egg yolk, pepper sauce, served with
crispy potato terrine & grilled asparagus.
Φιλέτο πιπεράτο & bitoque με κομφί κρόκο ορτυκιού, σάλτσα πιπεριού, σερβίρεται με τραγανή
τερίνα πατάτας & ψητά σπαράγγια.

TALGLIATA JAPANESE WAGYU 200g
ΤΑΛΙΑΤΑ WAGYU ΙΑΠΩΝΊΑΣ 200γρ

€225

Premium japan wagyu a5, accompanied with vegetables tempura & tentsuyu truffle sauce.
Premium wagyu Ιαπωνίας a5, συνοδεύεται με τεμπούρα λαχανικών & σάλτσα tentuyu με τρούφα.

DESSERTS
€22

COCONUT EXOTIC
Coconut soup with matcha green tea and green apple sorbet.
Σούπα καρύδας με matcha green tea και sorbet πράσινο μήλο.

.

PROFITEROLE for 2 persons | για 2 άτομα
Choux with vanilla ice cream, crunchy praline waffle & chocolate sauce.
Choux με παγωτό βανίλια, τραγανή βάφλα πραλίνας & σάλτσα σοκολάτας

€ 29
.

PARIS BREAST for 2 persons | για 2 άτομα
Cremeux lemon - passion fruit, pineaple rotié, hazelnut praline mousse.
Cremeux λεμόνι φρούτα του πάθους, ανανά σωτέ, μούς πραλίνας φουντουκιού

Please inform us of any allergies or special dietary requirements and we will be happy to accommodate you
* Menu items with asterisk are frozen food products

€32

