The Ultimate Dining Experience

Starters | Ορεκτικά
Soup of the day
Σούπα Ημέρας

Crostini

Ciabatta bread topped with melted mozzarella cheese, fresh bell peppers and
sundried tomatoes
Ψωμί τσιαπάτα με λιωμένο τυρί μοτσαρέλλα, φρέσκες πιπεριές και
λιαστές ντομάτες

Sweet Pepperoncino Calamari S

Deep fried calamari with sweet pepperoncino sauce
Τηγανιτό καλαμάρι με γλυκιά σάλτσα από καυτερή πιπεριά

Beef Carpaccio

Beef marinated with virgin olive oil and lemon, served with rocket, basil pesto
sauce and parmesan cheese
Βοδινό φιλέτο μαριναρισμένο με παρθένο ελαιόλαδο και λεμόνι, σερβίρεται
με ρόκα, πέστο βασιλικού και τυρί παρμεζάνα

Octopus Carpaccio

Octopus marinated with virgin olive oil, lemon and capers, fava beans purée and
rocket
Χταπόδι μαριναρισμένο με παρθένο ελαιόλαδο, λεμόνι και κάπαρη, πουρέ
φάβας και ρόκα

Funghi Farciti

Stuffed Portobello mushrooms with cottage and roquefort cheese, vegetable
ratatouille and green salad
Πορτομπέλο μανιτάρια γεμιστά με τυριά “cottage” και “roquefort”, λαχανικά
και πράσινη σαλάτα

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Starters | Ορεκτικά
Prawns & Asparagus

Four king prawns sautéed in garlic butter, served with fresh green asparagus
Τέσσερις μεγάλες γαρίδες σοταρισμένες σε σκορδοβούτυρο, σερβίρονται με
πράσινα φρέσκα σπαράγγια

Tomato & Mozzarella

Fresh Italian mozzarella, green salad, fresh and sundried tomatoes, cucumber
and mushrooms garnished with balsamic glaze
Φρέσκια Ιταλική μοτσαρέλλα, πράσινη σαλάτα, φρέσκες και λιαστές
ντομάτες, αγγουράκι και μανιτάρια γαρνιρισμένα με γλάσο βαλσάμικου

Tuna Tartar

Fresh tuna tartar with soya sauce and lime on a bed of avocado
Ταρτάρ φρέσκου τόνου με σόγια σος και λάιμ, σε βάση αβοκάντο

Scallops Pan-Seared

Fresh scallops, warm quinoa salad, mushrooms, pine nuts, dry figs and Unagi sauce
Φρέσκα χτένια, ζεστή σαλάτα κινόα, μανιτάρια, κουκουνάρια, αποξηραμένα
σύκα και σάλτσα από χέλι

Seared Foie Gras

Pan-seared foie-gras and Amarena cherries, textures of pears, crispy ciabatta bread
Σοταρισμένο φουά-γκρα και κεράσια Αμαρένα, υφές από αχλάδια, τραγανή
τσιαπάτα

Asian Smoked Tuna

Fresh tuna crusted with panko breadcrumbs, Asian salad & black miso, smoked
with oak wood
Φρέσκος τόνος με κρούστα από Ιαπωνική φρυγανιά, Ασιατική σαλάτα & “black
miso”, καπνιστά με ξύλο οξιάς

Fresh Oysters (Saint Claire No.2)
Fresh oysters on ice (Per piece)
Φρέσκα στρείδια (Ανά κομμάτι)
Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Sushi Corner | Επιλογές Σούσι
Maki & Rolls
Benihana Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Sliced avocado, crabmeat, cucumber, tobiko caviar
Κομμάτια αβοκάντο, καβουρόψιχα, αγγουράκι, χαβιάρι “tobiko”

Philadelphia Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Salmon with philadelphia cream cheese, mango and avocado
Σολομός με τυρί “philadelphia”, μάνγκο και αβοκάντο

Salmon - Tamago (8 pcs - 8 κομ.)

Salmon, smoked unagi, Japanese omelette, crabmeat rolled in black sesame
Σολομός, καπνιστό χέλι, Ιαπωνική ομελέτα, καβουρόψιχα τυλιγμένα σε μαύρο
σουσάμι

Shrimp Lover’s Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Crabmeat, shrimp tempura and cucumber
Καβουρόψιχα, γαρίδες τεμπούρα και αγγουράκι

Spicy Tuna Roll (8 pcs - 8 κομ.)

S
Tuna with spicy sauce, cucumber and roasted sesame seeds
Τόνος με καυτερή σάλτσα, αγγουράκι και καβουρδισμένους κόκκους σουσαμιού

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Sushi Corner | Επιλογές Σούσι
Maki & Rolls
King Prawn Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Crabmeat, king prawns, mango, avocado, cucumber, tobiko caviar and mayonnaise
Καβουρόψιχα, μεγάλες γαρίδες, μάνγκο, αβοκάντο, αγγουράκι, χαβιάρι “tobiko”
και μαγιονέζα

Sashimi Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Marinated tuna, salmon and prawns
Μαριναρισμένος τόνος, σολομός και γαρίδες

Spider Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Soft Crab, iceberg, crabmeat and cucumber
Κάβουρας, μαρούλι, καβουρόψυχα και αγγουράκι

Dragon Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Prawn, crabmeat, cucumber rolled in avocado and eel
Γαρίδα, καβουρόψιχα, αγγουράκι τυλιγμένο σε αβοκάντο και χέλι

Black Ebi - Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Smoked Unagi, prawn tempura, cucumber, mango, squid ink, nori, tobiko caviar,
sriracha mayonnaise sauce, tempura crust
Καπνιστό χέλι, γαρίδες τεμπούρα, αγγουράκι, μάνγκο, μελάνι σουπιάς, φύλλο
από φύκια, χαβιάρι “tobiko”, μαγιονέζα με “sriracha”, κρούστα τεμπούρας

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Sushi Corner | Επιλογές Σούσι
Maki & Rolls
Veg Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Sliced avocado, cucumber, asparagus, carrot, tofu
Κομμάτια αβοκάντο, αγγουράκι, σπαράγγια, καρότο, τόφου

Volcano Roll (8pcs - 8 κομ.)

Shrimp tempura, takuan (yellow radish), mango, spring onion, sweet chilly,
sweet mayo, unagi sauce
Γαρίδα “tempura”, κίτρινο ραπανάκι, μάνγκο, φρέσκο κρεμμυδάκι, γλυκό τσίλι,
γλυκιά μαγιονέζα, σος “unagi”

Samurai Roll (8pcs - 8 κομ.)

Shrimp tempura, cucumber, orange tobiko (caviar), black sesame, tanoki
(tempura flakes), kani (crabmeat), cream cheese, spicy mayo
Γαρίδα “tempura”, αγγουράκι, χαβιάρι, μαύρο σουσάμι, νιφάδες “tempura”,
καβουρόψιχα, κρέμα τυριού, πικάντικη μαγιονέζα

Yabashi Roll (8pcs - 8 κομ.)

Kani (crabmeat), tuna, mango, avocado, togarashi (spices), green masago (caviar),
red masago(caviar), tanoki (tempura flakes), unagi sauce, wasabi mayo, sriracha sauce
Καβουρόψιχα, τόνος, μάνγκο, αβοκάντο, μπαχαρικά, χαβιάρι, νιφάδες “tempura”,
σος “unagi”, μαγιονέζα “wasabi”, σος “sriracha”

Sushi Roll Platter (16 pcs - 16 κομ.)
Benihana, Shrimp lover’s, Spicy tuna and Sashimi roll
(4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Sushi Corner | Επιλογές Σούσι
Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
*Raw fish, served with ginger, wasabi and soya sauce
*Ωμό ψάρι, σερβίρεται με τζίντζερ, “wasabi” και σος σόγιας

Salmon Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Σολομός

Tuna Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Τόνος

King Prawns Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Μεγάλες Γαρίδες

Seabass Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Λαβράκι

Tamago (egg omelette) Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Ομελέτα

Unagi Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Χέλι

Sashimi Selection

Tuna, Salmon, Ebi, Tamago (Egg Omelette), Unagi, Seabass (3 pcs each)
Τόνος, Σολωμός, “Εbi”, Ομελέτα, Χέλι, Λαυράκι (3 κομ. το κάθε ένα)

Sashimi Platter

Salmon, Tuna and Prawn (3 pcs each)

Σολομός, Τόνος και Γαρίδα (3 κομ. το κάθε ένα)

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Gluten-free Soya Sauce Available
Διαθέσιμη Σος Σόγιας Χωρίς Γλουτένη

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Sushi Corner | Επιλογές Σούσι
Nigiri Sushi (2 pcs - 2 κομ.)
*A piece of raw fish on rice
*Κομμάτι από ωμό ψάρι πάνω σε ρύζι

King Prawns (2 pcs - 2 κομ.)
Μεγάλες Γαρίδες

Salmon (2 pcs - 2 κομ.)
Σολομός

Tuna (2 pcs - 2 κομ.)
Τόνος

Seabass Nigiri (2 pcs - 2 κομ.)
Λαβράκι

Tamago (egg omelette) Nigiri (2 pcs - 2 κομ.)
Ομελέτα

Unagi Nigiri (2 pcs - 2 κομ.)
Χέλι

Nigiri Selection

Tuna, Seabass, Ebi, Unagi, Tomago (2 pcs each)
Τόνος, Λαβράκι, “Εbi”, Χέλι, Ομελέτα (2 κομ. το κάθε ένα)

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Gluten-free Soya Sauce Available
Διαθέσιμη Σος Σόγιας Χωρίς Γλουτένη

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Sushi Corner | Επιλογές Σούσι
Sushi Combinations
Nigiri Platter (10 pcs - 10 κομ.)

King prawns, Tamago (Egg Omelette), Salmon, Tuna and Seabass (2 pcs each)
Mεγάλες Γαρίδες, Ομελέτα, Σολομός, Τόνος και Λαυράκι (2 κομ. το κάθε ένα)

Sushi Roll & Sashimi Platter (20 pcs - 20 κομ.)

Benihana, Shrimp lover’s and Spicy Tuna (4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)
Salmon and Tuna Sashimi (4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)

Sushi Roll Platter (24 pcs - 24 κομ.)

Benihana, Shrimp lover’s, Spicy Tuna, Sashimi Roll, Philadelphia Roll and
Salmon - Tamago (4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)

Sushi Roll & Sashimi Platter (34 pcs - 34 κομ.)

Benihana, Shrimp lover’s, Spicy Tuna and Spider Roll (4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)
Salmon, Tuna and Seabass Sashimi (6 pcs each - 6 κομ. το κάθε ένα)

Sushi Roll & Sashimi Platter (47 pcs - 47 κομ.)
Salmon Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Tuna Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Seabass Sashimi (5pcs - 5κομ.)
Dragon Roll (8 pcs - 8 κομ.)
Black Ebi Roll (8 pcs - 8 κομ.)
Salmon - Tamago (8 pcs - 8 κομ.)
Spicy Tuna Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Salads | Σαλάτες
Prawns & Avocado Salad

Green salad with pan seared king prawns, sliced avocado, fresh and sundried
tomatoes, cucumbers, mushrooms, croutons and balsamic vinaigrette
Πράσινη σαλάτα με μεγάλες γαρίδες στη σχάρα, αβοκάντο, φρέσκες και
λιαστές ντομάτες, αγγουράκι, μανιτάρια, κρουτόν και βαλσάμικο βινεγκρέτ

Hot Feta Salad

Mixed green salad and rocket, fresh and sundried tomatoes, pomegranate,
walnuts and hot feta cheese wrapped in roasted sesame
Served with cherry vinaigrette and sprinkled with honey
Σαλάτα με ρόκα και μαρούλι, φρέσκες και λιαστές ντομάτες, ρόδι, καρύδια
και ζεστό τυρί φέτα τυλιγμένο σε καβουρδισμένο σουσάμι
Σερβίρεται με βινεγκρέτ από κεράσια και γαρνίρεται με μέλι

Halloumi Salad

Green salad with warm halloumi cheese wrapped in fyllo pastry, dry figs, fresh
thyme, pomegranate seeds with balsamic and yoghurt dressing
Πράσινη σαλάτα με ζεστό xαλούμι τυλιγμένο με φύλλο μπακλαβά, αποξηραμένα
σύκα, φρέσκο θυμάρι, ρόδι με ντρέσινγκ από βαλσάμικο και γιαούρτι

Niçoise Salad with Fresh Tuna

Green salad with grilled fresh tuna, green beans, fresh and sundried tomatoes,
cucumber, mushrooms, olives, spring onions, hard-boiled eggs, capers and
balsamic vinaigrette
Πράσινη σαλάτα με φρέσκο τόνο στη σχάρα, φρέσκο φασολάκι, φρέσκες και
λιαστές ντομάτες, αγγουράκι, μανιτάρια, ελιές, φρέσκο κρεμμυδάκι, αυγό,
κάπαρη και βαλσάμικο βινεγκρέτ

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Salads | Σαλάτες
Baked Goat’s Cheese Salad

Fyllo pastry, pomegranate and pine nuts, green salad and balsamic vinaigrette
Κατσικίσιο τυρί σε φύλλο μπακλαβά στο φούρνο, πράσινη σαλάτα με ρόδια,
κουκουνάρια και σος βαλσάμικου βινεγκρετ

Parmesan Salad

Green salad with aged parmesan, fresh and sundried tomatoes, cucumber,
mushrooms, croutons, pomegranate and balsamic vinaigrette
Πράσινη σαλάτα με ώριμη παρμεζάνα, φρέσκες και λιαστές ντομάτες,
αγγουράκι, μανιτάρια, κρουτόν, ρόδι και βαλσάμικο βινεγκρέτ

Chicken & Parmesan Salad

Green salad with marinated chicken breast on the grill, cucumber, mushrooms,
parmesan cheese, croutons, fresh and sundried tomatoes and balsamic vinaigrette
Πράσινη σαλάτα με μαριναρισμένο κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα, αγγουράκι,
μανιτάρια, παρμεζάνα, κρουτόν, φρέσκες και λιαστές ντομάτες και βαλσάμικο
βινεγκρέτ

Sashimi Salad

Slices of tuna and salmon, prawn, crispy iceberg, tamago, wakami, sesame seeds,
soya sauce vinaigrette dressing
Φέτες από τόνο και σολομό, γαρίδα, μαρούλι, ομελέτα, “wakami”, σουσάμι,
βινεκρέτ σόγιας

Quinoa Salad

Grilled vegetables, tomatoes, cucumber, baby spinach leaves, pine nuts, almond
flakes, pomegranate, dry figs, grapes, feta cheese, fresh basil, caramelized
walnuts, chives and lemon vinaigrette
Σαλάτα με κινόα, λαχανικά σχάρας, ντομάτες, αγγουράκι, σπανάκι, κουκουνάρια,
νιφάδες αμυγδάλων, ρόδι, αποξηραμένα σύκα, σταφύλια, τυρί φέτα, φρέσκο
βασιλικό, καραμελωμένα καρύδια, σχοινόπρασο και βινεγκρέτ λεµονιού

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Pasta & Risotto | Μακαρονάδες & Ριζότο
Linguine ai Frutti di Mare

A seafood combination of crab-meat, mussels, oyster, prawns, smoked salmon
and dill in a creamy white wine sauce
Λιγκουίνι με καβουρόψιχα, μύδια, στρείδι, γαρίδες, καπνιστό σολομό και
άνηθο με σάλτσα άσπρου κρασιού

Ink Tagliatelle

Ink tagliatelle with sautéed calamari, octopus, prawns, mussels, bell peppers,
sundried tomatoes and truffle oil
Ταλιατέλλες με μελάνι σουπιάς, σοταρισμένο καλαμάρι, χταπόδι, γαρίδες,
μύδια, πιπεριές, λιαστές ντομάτες και λάδι τρούφας

Spaghetti Toscana

Spaghetti with artichokes, four kinds of mushrooms and chicken in a creamy
white wine sauce
Σπαγγέτι με αγκινάρες, τέσσερα είδη μανιταριών και κοτόπουλο με κρεμώδη
σάλτσα άσπρου κρασιού

Penne al Funghi olio di Tartufo

Penne with four kinds of mushrooms in a creamy white wine sauce and truffle oil
Πέννες με τέσσερα είδη μανιταριών, σάλτσα άσπρου κρασιού και λάδι τρούφας

Angus Beef Tagliatelle

Tagliatelle pasta with Angus beef, broccoli, Commandaria sauce and
parmesan flakes
Ταλιατέλλες με βοδινό, μπρόκολο και σάλτσα κουμανδαρίας γαρνιρισμένες
με παρμεζάνα

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Pasta & Risotto | Μακαρονάδες & Ριζότο
The Golden Pan

Spaghetti with Italian pancetta, creamy white wine sauce, eggs and parsley,
flambé in an aged “Grana Padano” cheese
Σπαγγέτι με Ιταλική πανσέτα, κρεμώδη σάλτσα άσπρου κρασιού, αυγά και μαϊντανό,
“Φλαμπέ” ώριμο τυρί “Grana Padano”

Spaghetti Caprese

Spaghetti with fresh and sundried tomatoes, fresh mozzarella and
homemade pesto sauce
Σπαγγέτι με φρέσκες και λιαστές ντομάτες, φρέσκια μοτσαρέλλα και
σπιτική σάλτσα πέστο

King Prawns Spaghetti

Spaghetti with king prawns flambé with ouzo, bell peppers and creamy
white wine sauce
Σπαγγέτι με μεγάλες γαρίδες “Φλαμπέ” με ούζο, πιπεριές και κρεμώδη
σάλτσα άσπρου κρασιού

Lobster Ravioli

Fresh homemade ravioli stuffed with lobster, prawn and mushroom, served
with creamy bisque sauce, parmesan foam and pan seared vegetables
Φρέσκα σπιτικά ραβιόλια με γέμιση από αστακό, γαρίδα και μανιτάρι, σάλτσα
από οστρακοειδή, αφρό παρμεζάνας και σοταρισμένα λαχανικά

Lobster Tagliatelle

Tagliatelle with lobster, prawns, broccoli and garlic in bisque sauce
Ταλιατέλλες με αστακό, γαρίδες, μπρόκολο και σκόρδο σε σάλτσα από οστρακοειδή

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Pasta & Risotto | Μακαρονάδες & Ριζότο
Penne all’ Arrabbiata S

Penne in a spicy tomato sauce
Πέννες με καυτερή σάλτσα ντομάτας

Spaghetti al Ragù

Spaghetti with minced beef, fresh cream, tomato sauce and herbs
Σπαγγέτι με βοδινό κιμά, φρέσκια κρέμα, σάλτσα ντομάτας και
αρωματικά βότανα

Prawns & Asparagus Risotto

Risotto with king prawns, fresh asparagus with saffron, fresh cream, pine nuts,
parmesan and dry figs
Ριζότο με μεγάλες γαρίδες και φρέσκα σπαράγγια με σαφράν, φρέσκια κρέμα,
κουκουνάρια, παρμεζάνα και αποξηραμένα σύκα

Risotto ai Funghi

Arborio rice with porcini, portobello, button and oyster mushrooms, parmesan
cheese, fresh cream with butter and truffle oil
Ρύζι αρμπόριο με πορτσίνι, πορτομπέλο, “button” και “oyster” μανιτάρια,
παρμεζάνα, φρέσκια κρέμα με βούτυρο και λάδι τρούφας

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Seafood | Θαλασσινά
Seafood Combination

King prawns, fresh fillet of sea bass, grilled tuna and fresh salmon, served with
virgin olive oil & lemon sauce, risotto and vegetables
Μεγάλες γαρίδες, φιλέτο λαβράκι, τόνο στη σχάρα και φρέσκο σολομό
Σερβίρονται με σάλτσα λαδολέμονο, ριζότο και λαχανικά

Sea Bass

Fillet of sea bass oven-baked with spinach, served with creamy grape coulis and risotto
Φιλέτο λαβράκι στο φούρνο με σπανάκι
Σερβίρεται με κρεμώδη εκχύλισμα από μούστο σταφυλιού και ριζότο

Tuna Loin

Tuna fillet grilled medium with a lemon butter sauce and baby potatoes, green beans,
cherry tomatoes, spring onions, carrots, capers and black olives, fennel aroma
Φιλέτο τόνου μετρίου ψησίματος στη σχάρα με σος από βούτυρο & λεμονί και
πατάτες, γαρνιρισμένο με πράσινα φασόλια, ντομάτες, κρεμμυδάκια, καρότα,
κάπαρη και μαύρες ελιές, άρωμα μάραθου

Fresh Live Lobster

Whole lobster (grilled or steamed) served with pasta or salad
Ζωντανός αστακός στη σχάρα ή στον ατμό, σερβίρεται με μακαρονάδα ή σαλάτα

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Seafood | Θαλασσινά
Salmon

Grilled salmon fillet with teriyaki sauce, wild rice and vegetables
Φιλέτο σολομού στην σχάρα με σάλτσα τεριγιάκι, άγριο ρύζι και λαχανικά

King Prawns Souvlaki

Grilled prawns on a skewer served with wild rice and vegetables, balsamic vinegar
and teriyaki sauce with rosemary
Μεγάλες γαρίδες σουβλάκι στη σχάρα με άγριο ρύζι και λαχανικά,
σος απο βαλσάμικο ξύδι, σάλτσα τεριγιάκι και δεντρολίβανο

Octopus & Calamari Skewer

Octopus and calamari with wild rice, olive oil & lemon blend, green salad and
feta cheese
Χταπόδι και καλαμάρι με άγριο ρύζι, λαδολέμονο, πράσινη σαλάτα και φέτα

Fillet of Sea Bream Mediterranean Style

Baked sea bream with potatoes, carrots and celery, flavored with olive oil,
dill, thyme and basil
Served with tomato salad with olives, spring onions, capers, lemon and olive oil
Φιλέτο τσιπούρας ψημένο στο φούρνο με πατάτες, καρότα και σέλινο,
αρωματισμένο με ελαιόλαδο, άνηθο, θυμάρι και βασιλικό
Σερβίρεται με σαλάτα από ντομάτα, ελιές, κρεμμυδάκια, κάπαρη, λεμόνι και
ελαιόλαδο

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Meat & Poultry | Κρέας & Πουλερικά
*Served with potatoes and vegetables
*Σερβίρονται με πατάτες και λαχανικά

UK Fresh Lamb Chops

Grilled lamb chops marinated with balsamic vinegar, garlic and rosemary, honey
mustard sauce, mashed potatoes and vegetables
Αρνίσια παϊδάκια στη σχάρα μαριναρισμένα με βαλσάμικο ξύδι, σκόρδο και
δεντρολίβανο, σος μουστάρδας με μέλι, πουρέ πατάτας και λαχανικά

Fillet of Beef (250gr)

Grilled beef fillet (cooked to your preference) served with a choice of mushroom
or béarnaise sauce
Βοδινό φιλέτο στη σχάρα (ψημένο αναλόγως προτίμησης) με επιλογή
σάλτσας μανιταριών ή μπερνέζ

Angus Prime Fillet of Beef (250gr)

Tender and tasty beef (cooked to your preference) with a choice of mushroom
or béarnaise sauce
Μαλακό και εύγευστο βοδινό (ψημένο αναλόγως προτίμησης) με επιλογή
σάλτσας μανιταριών ή μπερνέζ

Angus Rib-Eye Beef (300gr)

Tender and tasty beef (cooked to your preference) with a choice of mushroom
or béarnaise sauce
Μαλακό και εύγευστο βοδινό (ψημένο αναλόγως προτίμησης) με επιλογή
σάλτσας μανιταριών ή μπερνέζ

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Meat & Poultry | Κρέας & Πουλερικά
*Served with potatoes and vegetables
*Σερβίρονται με πατάτες και λαχανικά

Beef Τagliata

Angus Ribeye, baby rocket & parmesan flakes, oven baked potato and
sautéed red onion
Angus Ribeye, ρόκα & νιφάδες παρμεζάνας, πατάτα φούρνου και
σοταρισμένα κρεμμύδια

Beef Cheeks

Slow braised fresh beef cheeks, glazed in a honey, thyme and commandaria sauce,
duchess potato purée and butter glazed vegetables
Μάγουλα σιγοψημένα στο φούρνο, καραμελωμένα σε σάλτσα από μέλι,
θυμάρι και κουμανδαρία, πουρέ πατάτας “duchess” και λαχανικά

Fillet of Pork

Pork scaloppini with fresh and sundried tomatoes, in lemon pesto sauce
Linguine pasta with creamy tomato sauce and seasonal vegetables
Φιλέτο χοιρινό (ψαρονέφρι) με φρέσκες και λιαστές ντομάτες,
σε σάλτσα πέστο λεμονιού
Συνοδεύεται με λιγκουίνι, κρεμώδη σάλτσα ντομάτας και λαχανικά εποχής

Duck a L’ Orange au Safran

Fillet of duck sous-vide, orange saffron jus & pink peppercorn, sweet potato purée
and seasonal vegetables
Φιλέτο πάπιας ‘’sous-vide’’, σoς από πορτοκαλί και σαφράν με ροζ πιπέρι,
πουρέ γλυκοπατάτας και εποχιακά λαχανικά

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Meat & Poultry | Κρέας & Πουλερικά
*Served with potatoes and vegetables
*Σερβίρονται με πατάτες και λαχανικά

Asian Sesame Chicken

Crumb and sesame fried chicken fillet, creamy sweet chili sauce, mashed potato
and vegetables
Τηγανιτό φιλέτο κοτόπουλο παναρισμένο με φρυγανιά και σουσάμι,
κρεμώδη σάλτσα από γλυκό τσίλι, πουρέ πατάτας και λαχανικά

Grilled Chicken

Grilled marinated chicken, honey mustard sauce, potatoes and vegetables
Μαριναρισμένο κοτόπουλο στη σχάρα, σερβίρεται με ελαφριά σoς μουστάρδας
με μέλι, πατάτες και λαχανικά

Crusted Chicken

Stuffed chicken breast with mushroom mousse and herb crust, accompanied
by vegetables, risotto and Commandaria wine sauce
Γεμιστό στήθος κοτόπουλου με μους μανιταριών και κρούστα από αρωματικά
βότανα συνοδευόμενο από ριζότο, λαχανικά και σoς Κουμανταρίας

Corn-fed Chicken

Grilled corn-fed chicken with Cajun spices, olive oil, garlic and balsamic vinegar
Served with quinoa & seasonal vegetables
Κοτόπουλο σχάρας με μπαχαρικά “Cajun”, ελαιόλαδο, σκόρδο & βαλσάμικο ξύδι
Σερβίρεται με κινόα και λαχανικά εποχής

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Vegan & Superfood Menu
Quinoa Tofu Salad

Multi coloured quinoa, tofu, grilled vegetables, tomato, cucumber, baby spinach,
avocado, pine nuts, almond flakes, pomegranate, maple caramelized walnuts,
fresh herbs & lemon oil vinaigrette.
Πολύχρωμο κινόα, τόφου, λαχανικά σχάρας, ντομάτα, αγγουράκι, σπανάκι,
αβοκάντο, κουκουνάρι, νιφάδες αμυγδάλου, ρόδι, καραμελώμενα καρύδια,
φρέσκα μυρωδικά & βινεγκρέτ λεμονιού.

Vegetable Farro

This high in Protein & Calcium wheat served warm with carrots, zucchini, artichokes,
wild mushrooms, spinach, spring onions, garlic, dry figs, grapes & pine nuts, tossed
in a must of grape “Epsima”.
Φάρο (πέρλες σιταριού μεγάλης περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και ασβέστιο)
σερβιρισμένο ζεστό με καρότο, κολοκυθάκι, αγκινάρες, άγρια μανιτάρια,
σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, σκόρδο, αποξηραμένα σύκα, σταφύλι,
κουκουνάρι & μούστο σταφυλιού.

Humus Ravioli

Ravioli filled with humus, roasted vegetable ratatouille, tomatoes sauce & fresh herbs.
Ραβιόλια γεμιστά με χούμους, ψιλοκομμένα λαχανικά φούρνου, σάλτσα
ντομάτας & φρέσκα μυρωδικά.

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Vegan & Superfood Menu
Mexican Veggie Wrap

Roasted peppers, eggplant, zucchini, tomato salsa, guacamole, black beans,
sundried tomato, warm spinach flour tortilla wrap & potato wedges.
Τορτίγια από σπανάκι με πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, σάλτσα
ντομάτας, γουακαμόλε, μαύρα φασόλια, λιαστές ντομάτες & πατάτες wedges.

Veggie Cheese Burger

Vegetable burger, vegan cheese, lettuce, tomato, gherkins & crispy carrots,
served on a basil flavoured bun & potato wedges.
Μπιφτέκι λαχανικών, νηστίσιμο τυρί, μαρούλι, ντομάτα, ξιδάτα αγγουράκια,
καρότα, ψωμάκι με γεύση βασιλικού & πατάτες wedges.

Doukisa “Duchess” Dessert

Dark Belgium chocolate, vegan biscuits, vegetable cream & pistachio nuts.
Μαύρη βελγική σοκολάτα, μπισκότο αλευριού, κρέμα λαχανικών & φιστίκια
Αιγίνης.

Vegetarian
Χορτοφαγικό

S Spicy
Καυτερό

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary
requirements please let us know.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε.
Prices include all Taxes. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Carob Mill Restaurants Ltd
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*Join the Flavours Club and Live the Ultimate Experience

