
Ορεκτικάά  και  Σαλάάτες  ‘’Μεζέέδες’’
	   
Appetizers  and  Salads  ‘’Μeze  style’’   !

Χταποδάάκι  στα  κάάρβουνα  µμε  πουρέέ  καπνιστήής  µμελιτζάάνας,    
ψητόό  κουκουνάάρι,  µμέέλι  και  ούύζο  
Chargrilled  octopus  served  with  smoked  eggplant  purée,  roasted  pine  nuts,  
honey  and  ouzo  

Συµμιακόό  γαριδάάκι  µμε  ανοιξιάάτικα  κρεµμµμυδάάκια,  κρασίί  Ασύύρτικο  
και  φρέέσκια  ντοµμάάτα    
Mini  shrimps  from  Symi  island  with  spring  onions,  Assyrtiko  wine  and  fresh  tomato    

Ψητέές  σαρδέέλες  µμε  αλεύύρι  φάάβας  και  καπαρόόφυλλα  µμε  ντοµμάάτα  
και  µμαϊντανόό  
Grilled  sardines  with  fava  bean  flour  and  caper  leaves  with  tomato  and  parsley  

Καπνιστόό  σκουµμπρίί  µμε  φάάβα,  κρεµμµμύύδι,  ελαιόόλαδο  και  λεµμόόνι  
Smoked  mackerel  with  fava  beans,  onion,  extra  virgin  olive  oil  and  lemon  

Κυκλαδίίτικο  ρόόστο  σε  φύύλλο  κρούύστας  µμε  φρέέσκια  ντοµμάάτα,  
µματζουράάνα  και  φέέτα    
Cycladic  beef  crusted  rosto  with  fresh  tomato,  marjoram  and  feta  cheese  

Μανιτάάρια  σωτέέ  µμε  φρέέσκο  κρεµμµμυδάάκι,  απάάκι  Κρήήτης  και  θυµμάάρι  
Sautéed  mushrooms  with  fresh  green  onions,  apaki  (goat  meat)  from  Crete  and  thyme  

Λευκέές  µμελιτζάάνες  µμε  φρέέσκια  ντοµμάάτα,  φέέτα  και  βασιλικόό  
White  eggplants  with  fresh  tomato,  feta  cheese  and  basil  

Ψητάά  κολοκυθάάκια  µμε  τζατζίίκι  και  λάάδι  σκόόρδου  
Grilled  zucchinis  with  FaFiki  and  garlic  oil  

Ντοµματοκεφτέέδες  Σαντορίίνης  µμε  χλωρόό  τυρίί  και  µμυρωδικάά  
Santorinian  tomato  friGers  with  soft  goat  cheese  and  herbs  

Ελληνικήή  σαλάάτα  
Greek  salad  



!!!

!

Πατατοσαλάάτα  µμε  ψητόό  τόόνο,  κάάπαρη,  λεµμόόνι  και  σαντορινιάά  
ντοµματίίνια  
Potato  salad  with  grilled  tuna,  capers,  lemon  and  Santorinian  cherry  tomatoes  

Σαλάάτα  µμε  κολοκυθάάκια  βραστάά  και  ρόόκα  µμε  µμαριναρισµμέένο  γαύύρο  και  
κρίίταµμο  
Salad  with  boiled  zucchinis  and  rocket  with  marinated  anchovy  and  sea  fennel

Δροσεράά  σαλατικάά  µμε  ψητόό  κοτόόπουλο,  λιαστήή  ντοµμάάτα  και  λούύζα,  µμε  
πορτοκάάλι  και  φρέέσκο  θυµμάάρι  
Fresh  salad  with  grilled  chicken,  sun  dried  tomato  and  louza  (pork  ham),    
with  orange  and  fresh  thyme

Επιδόόρπια  
Desserts

!

Μπακλαβάάς  µμε  παγωτόό  µμαστίίχα  και  σώώς  απόό  γλυκάά  αρωµματικάά  πιπέέρια  
Baklava  with  mastic  ice  cream  drizzled  with  sweet  peppers  sauce  

Ραβανίί  µμε  παγωτόό  γιαούύρτι  
Ravani  with  yoghurt  ice  cream  

Σοκολατόόπιτα  µμε  πορτοκάάλι  και  παγωτόό  βανίίλια    
Chocolate  pie  with  orange,  served  with  vanilla  ice  cream  

Μούύς  απόό  ελληνικόό  γιαούύρτι  µμε  µμέέλι  και  φρέέσκα  φρούύτα  
Greek  yogurt  mousse  with  honey  and  fresh  fruits  

Φρουτοσαλάάτα  µμε  καρπούύζι,  γλυκιάά  µμυζήήθρα  και  δυόόσµμο    
Fresh  fruit  salad  with  watermelon,  sweet  mizithra  cream  cheese  and  mint
!
Επιλογήή  απόό  παγωτάά  και  σορµμπέέ  
Selection  of  ice  creams  and  sorbets


