
Закуски / Ορεκτικά   
 

Beef Carpaccio- €10.50 
Тонко нарезанное ароматное филе говядины под томатным конфи, с 

пармезаном, трюфельным маслом и зеленью 

Λεπτοκομμένο φιλέτο αρωματισμένου μόσχου γαρνιρισμένο με μαρμελάδα ντομάτας, 
τυρί παρμεζάνα, λάδι τρούφας και μικρά βότανα. 

4/7/9/14 

 

        Combination of Foie Gras and Scallops- €15.50 
 Нежный фуа-гра* с обжаренными морскими гребешками*.  

Подается со свекольным желе, приправленным апельсином  
Φουά-γκρα * συνοδευόμενο από σοταρισμένα χτένια * πάνω 

 σε μια ζελέ από παντζάρι με άρωμα πορτοκαλιού 

2/8/13/14 

 

Symphony of Salmon - €13.00 
Свежий норвежский лосось с корочкой,с перцем и тартаром. Подается с 

горчичным соусом и пюре из сладкого перца 

Φρέσκος νορβηγικός σολομός τυλιγμένος σε κρούστα από πιπεριές και ταρτάρ, 

σερβιρισμένος με μπιζέλια και σάλτσα από πιπεριές φλωρίνης   
4/5/7/9/14 

 

Fresh Oysters- €18.50  
6 свежих устриц с соком юдзу, тобико* и зеленым луком       

6 φρέσκα στρείδια με χυμό yuzu, αυγοτάραχο χελιδονόψαρου *  
και κρεμμυδάκια  

5/8/14    

                                                                                                   

Aromatic Portobello- €7.00   
  Запеченные грибы Портобелло под восхитительным ароматным  

соусом песто с орехами. Подается на салате с киноа под легким томатным 
соусом  

Ψητό μανιτάρι Portobello γαρνιρισμένο με αρωματική κρούστα  βασιλικού 

 και ξηρών καρπών, σερβιρισμένο πάνω σε σαλάτα κινόα και ελαφριά  
σάλτσα ντομάτας 

4/7/10/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Frozen goods / Замороженные продукты 



Супы /Σούπες  
 

Pumpkin Velouté- €7.00 
Суп из тыквы приправлен тмином, подается со сметаной и жареными 

семечками 

Σούπα κρέμα κολοκύθας αρωματισμένη με κύμινο, σερβίρεται με ξινή κρέμα και 
ψημένους σπόρους 

1/2/7/10/14 

 

Roasted Tomato Soup- €7.00 
Томатный суп с пармезаном и ароматным оливковым маслом   

Σούπα ντομάτα γαρνιρισμένη με τυρί παρμεζάνα και αρωματικό παρθένο ελαιόλαδο 
1/7/14 

 

Салаты / Σαλάτες  
          Starter Main 

                   Prawns & Mango Salad-         €9.00       €14.00 

Рулетики из огурцов начиненные свежим хрустящим салатом, манго,тобико* и 
кунжутом под соусом из перца чили и майонеза, 

 украшенные креветками*,приготовленными на гриле 

Φρέσκια τραγανή σαλάτα σε δαχτυλίδια αγγουριού, γαρνιρισμένη 

 με ψητές γαρίδες *, μάνγκο, αυγοτάραχο χελιδονόψαρου *  
και σάλτσα μαγιονέζας με τσίλι  

3/4/5/9/12/14 

 

                      Goat Cheese Salad-           €8.00      €14.00 

Салат из отборных овощей с козьим сыром, сушеной клюквой, жареными 
миндальными орехами и киноа,  

заправленный ванильно-миндальным соусом 

Σαλάτα επιλεγμένων λαχανικών με κατσικίσιο τυρί, αποξηραμένα βακκίνια, ψητά 

αμύγδαλα και κινόα, πασπαλισμένη με 

σάλτσα λεμονιού- λάιμ. 
7/9/10/14   

 

          Healthy Green Vegetables Salad-    €8.00        €13.00 
Хрустящий зеленый салат с авокадо, спаржей, цуккини, редисом и зелеными 

яблоками, заправленный гранатовым соусом  
Τραγανή πράσινη σαλάτα με αβοκάντο, σπαράγγια, κολοκυθάκια, ραπανάκια, 

γλυκομπίζελα και φέτες πορτοκαλί με σάλτσα Unagi 
13/14 

 

                   Greek Salad with a Twist-             €8.00    €13.00  
С помидорами, огурцами, болгарским перцем, фетой «Кардица», луком, 

укропом, ячменными сухариками, оливками «Каламаты» и орегано 

Σαλάτα από ντοματίνια, αγγούρι ,πιπεριές, φέτα Καρδίτσας, κρεμμύδι και ελιές 
Καλαμάτας,  πασπαλισμένη από βινεγκρέτ με ρίγανη  

1/7/14 

 

 

 

 

* Frozen goods / Замороженные продукты 



 

 

Паста & Ризотто / Ζυμαρικά και Ριζότο  
 

 

 

 

 

Red Beetroot Risotto with Seafood- €20.50 
Ризотто со свеклой с обжаренными королевскими креветками* и черными 

мидиями,  
заправленное бальзамическим уксусом и оливковым маслом 

Κόκκινο Ριζότο από παντζάρι με σοταρισμένες γαρίδες  και μαύρα μύδια, 
πασπαλισμένο με ξύδι βαλσάμικο και παρθένο ελαιόλαδο 

1/3/7/8/14   

 

 

Black Tonnarelli with Chicken- €17.00 
Паста тонарелли с тонко нарезанным куриным филе и рукколой, под горчичным 

сливочным соусом 

Ζυμαρικά Tonnarelli  με λεπτοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο *  και ρόκα, σε σάλτσα 
μουστάρδας 

1/2/7/9/14 

 

 

Truffle Stuzzicarelli- €19.00 
Свежеприготовленные макароны Стуццикарелли с грибами, спаржей и 

лимонной цедрой, под сливочным соусом 

Ζυμαρικά Stuzzicarelli με μανιτάρια, σπαράγγια και ξύσμα λεμονιού, σε κρεμώδη 
σάλτσα βουτύρου 

1/2/7/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Frozen goods / Замороженные продукты 



 

Рыба и морепродукты / Ψάρια & Θαλασσινά  
 
 

Cannolo of Sea Bass- €20.50  
Жареное филе свежего сибаса под густым соусом из базилика и оливкового 

масла. Подается с картофелем, запеченным с пармезаном 

Φιλέτο από φρέσκο λαβράκι στο τηγάνι, πατάτα με παρμεζάνα, και σάλτσα από 

ελαιόλαδο και βασιλικό 
1/4/5/7/14 

 

Seafood Ragu- €25.00 
Креветки*, черные мидии, осьминог* и филе сибаса 

с нежным соусом из морепродуктов  “биск”  

Ραγού θαλασσινών με γαρίδα*, μαύρα μύδια, χταπόδι* και φιλέτο από λαβράκι πάνω 
σε μια απαλή μπίσκ 

3/5/7/8/14 

 

King Prawns- €26.00 
Королевские креветки*, обжаренные в оливковом масле с овощами,в  

сливочном соусе, фламбированные с узо 

Γαρίδες* σερβιρισμένες πάνω σε αρωματική γλυκιά πατάτα από λεμονόχορτο 
πασπαλισμένες  με σάλτσα μαϊντανού και βούτυρού  

3/7/14 

 

Mediterranean Grouper- €29.00 
Филе групера*, запеченное в рукаве с картофелем, помидорами, луком, 

фенхелем и свежей зеленью 

Εξαιρετικό φιλέτο συναγρίδας*, ψημένο στην λαδόκολλα με πατάτες, ντομάτα, 
κρεμμυδάκι, μάραθο και φρέσκα βότανα 

5/14 

 

 
 

Signature Side Dish   € 3.50 
Запеченные баклажаны с сыром фета и сладким картофелем, 

заправленные ароматным оливковым маслом. 

Μελιτζάνες ψητές με τυρί φέτα και γλυκοπατάτα με αρωματικό παρθένο ελαιόλαδο    

                                                                      7/14 

 

 

 

 

 

* Frozen goods / Замороженные продукты 

 



Мясо и птица / Kρεατικα & Πουλερικά 
 

Greek style Chicken- €17.00 
Курица *, фаршированная греческим сыром Кефалотыри и шпинатом.  

Подается с зеленым перечным соусом, пюре из сельдерея и овощами 

Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής* γεμιστό με Ελληνικό Κεφαλοτύρι, σερβιρισμένο με 
σάλτσα πράσινου πιπεριού, κρέμα σέλινου και λαχανικά 

1/2/7/14 

Lamb Trilogy- €27.00  
Баранья корейка* «сувид» с тимьяном, 

 Баранина* в панировке из трав, фаршированная инжиром, и 

Баранина* по-кипрски  

Μια τριλογία από σιγοψημενο αρνί* με θυμάρι, 
γεμιστό αρνί* με σύκο και  κρούστα από βότανα και  

μαγειρεμένο αρνί* με κυπριακή παραδοσιακή συνταγή 

1/2/3/7/14 

 

 

Milk-Fed Veal & Foie-Gras- €32.00 
Телячья* вырезка и жареное фуа-гра* с великолепным соусом из говяжьего 

бульона 

Φιλέτο μόσχου* και τηγανισμένο φουά-γκρα* σερβιρισμένα  

με ένα νοστιμότατο ζωμό από μοσχάρι 
1/2/7/14 

 

Beef Fillet with Shitake Mushrooms- €27.00 
Обжаренное в бренди говяжье филе под 

 густым сливочным  соусом с грибами шитаке 

Μοσχαρίσιο φιλέτο στο τηγάνι, αναμμένο με κονιάκ και τελειωμένο 

σε μια πλούσια  σάλτσα με μανιτάρι shiitake 
1/2/7/14 

 

Выберите классический соус на Ваш вкус: 
 Сливочный грибной соус, горчичный или перечный соус 

Επιλογή Κλασσικής συνταγής 
Σάλτσα μανιταριού, μουστάρδας ή πιπεριού    

 

1/2/7/14  
 

 

Black Angus Cote de Boeuf- €29.50 
Стейк рибай,приготовленный на гриле, под медово-горчичным соусом, 

 гарнированный овощами с пюре из пастернака  
Μοσχαρίσια καρδιά  μπριζόλας στην σχάρα , σερβιρισμένη με λαχανικά, 

πουρέ από παστινάκι και σάλτσα Worcestershire 

3/7/9/14 

 

Signature Side Dish   € 3.50 
Запеченные баклажаны с сыром фета и сладким картофелем, 

заправленные ароматным оливковым маслом. 

Μελιτζάνες ψητές με τυρί φέτα και γλυκοπατάτα με αρωματικό παρθένο ελαιόλαδο    

                                                                      7/14 

*Frozen goods / Замороженные продукты 



Десерты / Επιδόρπια  
 

Triple Chocolate Bag- €8.50 
Шоколадный мешочек с брауни и шоколадным кремом 

Πουγκί σοκολάτας γεμιστό με brownies και κρέμα 

 από σοκολάτα 
2/4/7/10/13/14 

 

Traditional Anari millefeuille- €8.50 
Хрустящая пахлава с кремом из сыра анари, грецкими орехами, медом  

и мороженым со вкусом мастики(смола мастичного дерева) и розы  
Τραγανά φύλλα μπακλαβά με κρέμα από αναρή, καρύδια, μέλι 

και παγωτό μαστίχας Χίου - τριαντάφυλλου  
2/7/10/14   

 

Crème Brûlée- €7.50 
Классический французский крем-брюле с шоколадной ноткой и  

карамельной корочкой  

Κλασική συνταγή γαλλικού κρεμ μπρουλέ με  
Σοκολάτα και κρούστα καβουρδισμένης ζάχαρης. 

4/7/13/14 

 

 

Tiramisu Alion- €8.50 
Наша собственная версия классического итальянского десерта тирамтсу 

Η μοναδική μας συνταγή αυτού του κλασικού ιταλικού επιδόρπιου 

2/4/7/13/14 

 

Home-made Gelato- €2.50 per scoop 
Черный шоколад 7/13/14, Ваниль Мадагаскар 7/14,  

Красный вельвет 2/7/14, Греческий йогурт с лесными ягодами 7/14,  
Мастика Хиоса - роза 2/7/14 

Μαύρη Σοκολάτα 7/13/14, Βανίλια Μαγαδασκαρης 7/14,  

Κόκκινο Velvet 2/7/14, Ελληνικό Γιαούρτη με φρούτα του δάσους 7/14,  Μαστίχα Χίου 
με τριαντάφυλλο  2/7/14 

 

Cheeses platter- €16.00 
Сырная тарелка - ассортимент отличных сыров с крекерами и сухофруктами 
Ποικιλία από επιλεγμένα τυριά σερβιρισμένα με μπισκότα και αποξηραμένα φρούτα. 

2/7/14 

 

Тарелка со свежими фруктами / Επιλεγμένα φρέσκα φρούτα- €5.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


