


Μπρουσκέτα µε ψητά τοµατίνια, ντόπιο λαδοτύρι, σκόρδο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Βruschetta with grilled cherry tomatoes, ladotyri (local goat cheese), garlic and extra virgin 
olive oil

5.00 €

Μπρουσκέτα | Brusquettes

Ψωµί και παξιµάδια από το φούρνο µας, κατ'άτοµο | Homemade bread and rusks,
per person

1.50 €

Ψητό λαδοτύρι µε µαρµελάδα ρόδι | Grilled local goat cheese with pomengranade jam 6.00 €

Ψητό Λαδοτύρι | Grilled "Ladotyri" Cheese

Καλοκαιρινή µελιτζάνα, προσούτο Πάρµας, κρέµα τυριών, σάλτσα τοµάτας, παρµεζάνα, 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Summer eggplant, prosouto from Parma, creamy bessamel 
with variety of cheeses, tomato sauce, parmezan, extra virgin olive oil

8.00 €

Παρµεζανίνο | Parmezanino

Ψητά λαχανικά εποχής, επάνω σε µους µελιτζάνας & φέτα παναρισµένη σε σουσάµι
µε θυµαρίσιο µέλι Αστυπάλαιας | Grilled season vegetables served on eggplant mousse and 
roasted feta cheese with sesame and thyme honey of Astypalaia

9.50 €

Ψητά λαχανικά µε φέτα | Grilled vegetables with feta cheese

Παξιµάδια µε χαρούπι, παραγωγής µας, κύβοι φρέσκιας τοµάτας, φέτα, ρίγανη, πάστα 
ελιάς, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Carob rusks from our bakery, fresh tomato cubes, 
feta cheese, oregano, olive paste, extra virgin olive oil

7.00 €

Ντάκος | Dakos

Tοµάτα, φρέσκια χλωρή, πέστο φρέσκου βασιλικού | Tomato, daily made chlori cheese, 
fresh basil pesto

6.00 €

Caprese αλά Γκρέκα | Caprese alla Greca

Σαλάτα µε τοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, πιπεριά, κάπαρη, ελιές, παξιµάδι γλυκάνισου, φέτα, 
ρίγανη, καπνιστή µελιτζάνα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Salad with tomato, cucumber, 
onion, peppers, caper, olives, anise rusks, feta cheese, oregano, smoked eggplant, extra 
virgin olive oil

8.00 €

Ελληνική Σαλάτα | Greek Salad

Σαλάτα µε iceberg, φρέσκα µανιτάρια, κολοκυθάκι, κόκκινες πιπεριές, φρέσκα φρούτα, 
ντρέσινγκ µελιού και µουστάρδας, χυµό λεµονιού, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Salad 
with Iceberg, fresh mushrooms, zucchini, red peppers, fresh fruits, mustard & honey 
dressing, lemon juice, extra virgin olive oil

8.50 €

∆ροσερή Σαλάτα µε Iceberg | Fresh and Crispy Salad with Iceberg

Σαλάτες | Salads

Ορεκτικά | Appetizers

Σαλάτα µε βαλεριάνα, σπανάκι, ψητό φιλέτο φρέσκου ψαριού, µανιτάρια πλευρώτους, σάλτσα 
ψηµένης πιπεριάς, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Salad with lamb's lettuce leaves, spinach, 
grilled fresh fish fillet, pleurotus mushrooms, grilled peppers sauce, extra virgin olive oil

12.00 €

Σαλάτα του Cucina | Salata di Cucina



Ριζότο µε σαφράν, κρεµµύδι, λευκό ξηρό κρασί, φρέσκο βούτυρο & παρµεζάνα | Risotto 
with saffron, onion, dry white wine, fresh butter & parmesan

8.50 €

Ριζότο Milanese | Milanese Risotto 

Ριζότο µε ποικιλία µανιταριών, κρεµµύδι, λευκό ξηρό κρασί, φρέσκο βούτυρο, και παρµεζάνα 
| Risotto with a variety of mushrooms, onion, dry white wine, fresh butter, and parmesan

11.00 €

Ριζότο Mανιταριών | Mushrooms risotto 

Ριζότο µε γαρίδες*, φρέσκο ελληνικό τόνο, µύδια, φρέσκο καλαµάρι, κρεµµύδι, λευκό ξηρό 
κρασί, βούτυρο & παρµεζάνα | Risotto with shrimps*, fresh tuna, mussels, fresh squid, onion, 
dry white wine, butter & parmesan

*Στα πιάτα µε αστερίσκο χρησιµοποιήθηκαν κατεψυγµένα προϊόντα | Asterisk-marked dishes include also frozen ingredients

16.00 €

Ριζότο του Αιγαίου | Aegean Risotto

Ριζότο | Rizotto

Πίτσα | Pizza

Μοτσαρέλα, παρµεζάνα, πέστο φρέσκου βασιλικού, σάλτσα τοµάτας | Mozzarella, parmesan, 
fresh basil pesto, tomato sauce

9.50 €

Μαργαρίτα | Margarita

Σπανάκι, φρέσκια µοτσαρέλα, λαδοτύρι, παρµεζάνα, σάλτσα τοµάτας | Spinach, fresh 
mozzarella, ladotyri, parmezan, tomato sauce

11.00 €

Πράσινη | Green

11.00 €

Μανιταριών | Al Funghi

Καπνιστό χοιρινό µπούτι, καπνιστή γαλοπούλα, ψητές πιπεριές, φρέσκια µοτσαρέλα, 
παρµεζάνα, σάλτσα τοµάτας | Smoked ham, smoked turkey, grilled peppers, fresh 
mozzarella, parmesan, tomato sauce

12.50 €

Καπνιστή | Smokey

Χωριάτικο λουκάνικο, φρέσκια µοτσαρέλα, παρµεζάνα, καραµελωµένα κρεµµύδια, ψηµένες 
πιπεριές, σάλτσα τοµάτας | Village sausage, fresh mozzarella, parmezan, caramelised onions, 
grilled peppers, tomato sauce

12.50 €

Χωριάτικη | Villagio

Προσούτο, φρέσκια µοτσαρέλα, παρµεζάνα, πέστο φρέσκιας ρόκας, σάλτσα τοµάτας  
Prosouto, fresh mozzarella, parmesan, fresh rocket pesto, tomato sauce

13.00 €

Πάρµα | DiParma

Γαρίδες*, φρέσκια µοτσαρέλα, παρµεζάνα, ρίγανη, φέτα | Shrimps*, fresh mozzarella, 
parmesan, oregano, feta cheese

14.00 €

Του Αιγαίου | Aegean Sea

Μανιτάρια, φρέσκια µοτσαρέλα, παρµεζάνα, σάλτσα τοµάτας | Mushrooms, fresh 
mozzarella, parmesan, tomato sauce



Φρέσκο καλαµάρι, µε πουρέ ψηµένου σκόρδου, φρέσκο σπανάκι και εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο | Fresh local squid, oven baked garlic puree, fresh spinach and extra virgin olive oil

13.50 €
Pasta Calamarata µε Καλαµάρι | Calamarata Pasta with Calamari

Κριθαρότο µε τρυφερά κοµµάτια αργεντίνικου µοσχαριού, µαγειρεµένο µε κρεµµύδι, 
σκόρδο, µπαχαρικά, ξηρό κρασί και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Kritharotto with tender 
cuts of argentinian beef, cooked with onion, garlic, spices, dry wine and extra virgin olive oil

14.00 €

Kριθαρότο µε Μοσχάρι | Kritharotto with Beef

Linguini µε µπαρµπούνι φιλέτο, σάλτσα τοµάτας, κάπαρη, κόκκινη πιπεριά φλωρίνης και 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Linguini with red mullet fillet, tomato sauce, caper, red 
pepper and extra virgin olive oil

14.00 €
Linguini µε Μπαρµπούνι | inguini with Red Mullet

Casarecce µε χταπόδι µαγειρεµένο µε κόκκινο κρασί, µοσχαρίσιο µεδούλι και φρέσκο 
θυµάρι | Casarecce with octapus cooked with red wine, beef bone marrow and fresh thyme

16.00 €

Casarecce µε Χταπόδι | Casarecce with Octapus

Φρέσκος αστακός µε spaghetti ή linguini, κατά παραγγελία | Fresh loabster with spaghetti 
or linguini, ordered in advance

90.00 €
per kilo

Aστακοµακαρονάδα | Loabster with Pasta

Φρέσκο spaghetti alla chitarra µε πικάντικες πιπερίτσες, γαρίδες*, πέστο φρέσκου µαϊντανού, 
σκόρδο και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Spaghetti alla chitarra with spicy peppers, 
shrimps*, fresh parsley pesto, garlic and extra virgin olive oil

16.00 €

Spaghetti al Olio Peperoncino µε Γαρίδες | Spaghetti al Οlio Peperoncino with Shrimps

Spaghetti µε φρέσκια τοµάτα ψηµένη στη σχάρα, πέστο φρέσκου βασιλικού και εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο | Spaghetti with fresh grilled tomatoes, cherry tomato and fresh basil pesto

7.50 €
Spaghetti µε Tοµάτα | Spaghetti with Tomato

Casarecce µε µελιτζάνες σωτέ, πέστο λιαστής τοµάτας και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
Casarecce with eggplants sauteed, chlori (local daily made goat cheese), sundried tomato 
pesto and extra virgin olive oil

9.50 €
Casarecce µε Mελιτζάνες | Casarecce with Eggplant

Bucatini καρµπονάρα µε καπνιστή πανσέτα αργής ωρίµανσης | Bucatini carbonara with 
smoked dry aged pancetta

9.50 €
Bucatini Καρµπονάρα | Bucatini Carbonara

Fousilli lunghi µε πέστο φρέσκου βασιλικού και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | Fousilli 
lunghi with fresh basil pesto and extra virgin olive oil

9.50 €
Fousilli Lunghi µε Πέστο Βασιλικού | Fousilli Lunghi with Basil Pesto

Φιλέτο ελληνικού κοτόπουλου ελευθέρας βοσκής, σπασµένοι κόκκοι πιπέριου, παρµεζάνα 
και λευκό ξηρό κρασί  | Greek free range chicken fillet, crushed black pepper seeds, 
parmezan and dry white wine

10.50 €
Linguini Caccio & Ρepe µε Kοτόπουλο | Linguini Caccio & Pepe with Chicken

Linguini µε ολόκληρα µύδια, πέστο φρέσκου βασιλικού και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Mussels, fresh basil pesto and extra virgin olive oil

10.50 €
Linguini µε Μύδια | Linguini with Mushells

Mafaldines µε κρέµα γάλακτος, σκόρδο, πέστο φρέσκου βασιλικού και µπουκιές από φιλέτο 
κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής | Mafaldines with whipped cream, garlic, fresh basil pesto 
and cuts of fresh rabbit

12.50 €
Mafaldines alfredo µε κοτόπουλο | Mafaldines alfredo with chicken

Για όλα τα πιάτα µπορείτε να επιλέξετε για την παρασκευή τους φρέσκα ζυµαρικά garganelli 
ή spaghetti alla chitarra, µε επιπλέον χρέωση 2€ | You can choose fresh pasta garganelli
or spaghetti alla chitarra for the preperation of all the dishes, wiith 2€ extra chargeΖυµαρικά | Pasta

*Στα πιάτα µε αστερίσκο χρησιµοποιήθηκαν κατεψυγµένα προϊόντα | Asterisk-marked dishes include also frozen ingredients



Κοτόπουλο ελυθέρας βοσκής sous-vide, αρωµατισµένο µε καραµελωµένο σκόρδο, 
τοµατίνια, αστυπαλίτικη αλισφακιά, πουρές φρέσκιας πατάτας µε σκορδόµελο | Free range 
chicken sous-vide, caramelised garlic aroma, cherry tomatoes, astypalean alisfakia (local 
wild sage), cherry tomatoes, mashed potatoes with garlic & honey sauce

11.00 €

Κοτόπουλο φιλέτο | Chicken fillet

Χοιρινή Πανσετοµπριζόλα µαριναρισµένη και ψηµένη στη σχάρα | Marinated Tomahawk 
pork steak on the grill

Μπορείτε να επιλέξετε το συνοδευτικό και τη σάλτσα της επιλογής σας, χωρίς επιπλέον χρέωση 
You can choose the sidedish and the sause of your choise, without extra charge

- Πουρές φρέσκιας πατάτας µε σκορδόµελο | Fresh Mashed potatoes with garlic and honey sauce
- Ριζότο µανιταριών | Mushrooms rizotto
- Φρέσκα λαχανικά ηµέρας | Daily fresh vegetables
- Σάλτσα ψητού µε σπασµένους κόκκους πιπεριού και κονιάκ | Demi glace sauce with crushed black 
pepper seeds and cognac
- Σάλτσα λεµονιού µε ξύσµα από lime | Lemon sauce with lime zest

14.00 €

*Χοιρινή Πανσετοµπριζόλα Σταυλίσια | Tomahawk pork steak

Μυλοκόπι φιλέτο σωτέ σε εξαιρετικο παρθένο ελαιόλαδο, ανθός αλατιού, τοµατίνια και 
πουρές µελιτζάνας | Shi drum fillet sauteed in extra virgin olive oil, sea salt, cherry 
tomatoes and smoked eggplant mousse

19.00 €

Μυλοκόπι φιλέτο | Shi Drum fillet

Rib - Eye Αργεντινής στη σχάρα | Argentinian Rib - Eye steak on the grill 22.00 €

*Rib - Eye

Μπαρµπούνι φιλέτο µε ρεβύθια ντελπιέ και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αρωµατισµένο 
µε άνηθο | Red mullet fillet, with chickpeas delpie and extra virgin olive oil with dill aroma

14.00 €

Φιλέτο Μπαρµπούνι | Red mullet fillet

Καλαµάρι σωτέ σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, µε φάβα και καραµελωµένα κρεµµύδια 
Squid sauteed in extra virgin olive oil, with fava beans puree and caramelised onions

16.00 €

Καλαµάρι | Calamari

Φιλέτο κόκκινου ντόπιου τόνου σωτέ σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο µε αλισφακιά
Fresh local tuna fillet, sauteed in extra virgin olive oil with alisfakia

17.00 €

*Φιλέτο τόνου | Tuna fillet

*Στα πιάτα µε αστερίσκο χρησιµοποιήθηκαν κατεψυγµένα προϊόντα | Asterisk-marked dishes include also frozen ingredients

Κυρίως Πιάτα | Μain Dishes



Χειροποίητα σουδάκια, µε γέµιση κρέµας πατισερί αρωµατισµένη µε βανίλια και σως 
σοκολάτας | Handmade choux stuffed with cream patisserie, flavored with vanilla & 
chocolate sauce

5.00 €

Προφιτερόλ | Profiterole

Χειποποίητο Cheesecake µε τυρί κρέµα, κρέµα γάλακτος και µασκαρπόνε | Handmade 
Cheesecake with cream cheese, whipped cream and mascarpone

5.00 €

Τσίζκέικ | CheeseCake

Με µασκαρπόνε, κρέµα γάλακτος κι εσπρέσσο | With mascarpone, whipped cream,
and espresso

5.00 €

Τιραµισού | Tiramisu

Παγωτό βανίλια πάνω σε βάση µαρέγκας (Πάβλοβα) σερβιρισµένο µε φρέσκια κρέµα 
σαντιγί και σάλτσα φράουλας | Vanilla ice cream on meringue base (Pavlova) served with 
fresh whipped cream and strawberry sauce

5.00 €

Πάβλοβα µε παγωτό βανίλια | Pavlova with vanilla ice cream

3.50 €Πεπόνι-Καρπούζι | Μelon-Watermelon

4.00 €Φρέσκια φρουτοσαλάτα | Fresh fruit salad

Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες, παρακαλούµε να µιλήσετε µε τον Chef του εστιατορίου ή τον 
διευθυντή του ξενοδοχείου | For those with special dietary requirements or allergies, please advise the Chef or the hotel 
manager in advance

Οι τιµές είναι σε Euro και συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ και ∆ηµοτικός Φόρος | Prices are in Euro and include all legal taxes

Γλυκά | Desserts


