
     FRESH OYSTERS (PER PIECE) €6.50

Fresh “Fin de Claire” oysters No 2 with lemon wedges and shallots in                   
rasberry vinegar (2)

Φρέσκα “Fin de Claire” στρείδια Νο. 2 σερβιρισμένα με φέτες λεμονιού και 
κρεμμυδάκια σε ξύδι από βατόμουρα (2)

HALLOUMI TEMPURA WITH TOMATO MARMALADE  €9.00

Haloumi tempura flavor with carob syrup served on a                                    
tomato marmalade and baby rucola leaves (1,7)

Χαλούμι σε χυλό αρωματισμένο με χαρουπόμελο σερβιρισμένο με 
μαρμελάδα ντομάτας και φύλλα ροκάς (1,7)

 AROMATIC RISOTTO €10.00

Sweet potato risotto flavored with basil, served with                                         
crispy sweet potato chips

Ριζότο γλυκοπατάτας αρωματισμένο με βασιλικό, σερβιρισμένο                    
με τραγανά τσιπς γλυκοπατάτας

 DIPS AND BITS  €12.00

Homemade hummus, taramas, fava and muhammara,  
served with warm pitta bread (1,3,4,5,8,7,11)

Σπιτίσια ταραμοσαλάτα, χούμους, φάβα και μουχάμμαρα ντιπ, 
σερβιρισμένα µε πίτα (1,3,4,5,8,7,11)                                                   

                                                      SQUID LEGS WITH FAVA   €12.00

Marinated calamari served with fava spread, confit tomato  
and onion salad, scented with dill oil (9,14)

Μαριναρισμένο καλαμάρι σερβιρισμένο με πουρέ φάβας, κονφι ντομάτας και 
κρεμμύδι, αρωματισμένο με λάδι άνηθου (9,14)

         PRAWN FRITTERS WASABI €13.50

Set on a mango salsa, lightly scented with wasabi mayonnaise (1,2,3,10)

Γαριδοκεφτέδες µε σάλτσα μάνγκο αρωματισμένη µε μαγιονέζα “wasabi” (1,2,3,10 

 SPINACH WRAP WITH BEET HUMMUS €12.00  

Spinach flavored tortilla with beets hummus, spinach, roasted 
pumpkin seeds, mint, sauerkraut, sesame seeds, avocado and lime,  

served with French fries (1, 8, 11)

 “Τορτίγια” με γεύση χούμους σπανακιού, παντζάρι, σπόρους κολοκύθας, 
δυόσμο, λάχανο ξιδάτο, σουσάμι, αβοκάντο και “λάιμ”,  

σερβιρισμένη με τηγανητές πατάτες (1, 8, 11)

     Bits & Bites 

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.



 CEVICHE €14.50

Salmon marinated in citrus, mango, onion and coriander                                  
served with sweet potato puree (4)

Σολομός μαριναρισμένος με εσπεριδοειδή, μάνγκο και κρεμμύδι,    
σερβιρισμένος με πουρέ γλυκοπατάτας (4)    

 BLACK MUSSELS (500gr)   €15.00

Mussels steamed in white wine with fresh scallions, fennel roots and fresh 
cream with a scattering of coriander leaves (2,4,7,9,12)

Αχνιστά μαύρα μύδια με λευκό κρασί, φινόκιο, φρέσκα κρέμα  
και φύλλα κόλιανδρου (2,4,7,9,12)         

        

 MEDITERRANEAN FISH CARPACCIO €15.50

Seabass marinated with lemon and lime, capers, olive oil, 
black olive flakes and sun-dried tomato confit with kohlrabi                                                        

and radish salad with crunchy skin (4)

Μαριναρισμένες φέτες από λαβράκι με λεμονί, κάπαρη, φέτες ελιάς και 
λιαστή ντομάτα σερβιρισμένες με σαλάτα κουρβούλα και ραπανάκι (4)

 

 BEEF CARPACCIO  €16.00

Fillet of beef coated in sage, rosemary and oregano served with rocket  
salad, roasted sundried tomatoes, olives and pecorino shavings (1,7)

Λεπτές φέτες μοσχαρίσιου φιλέτου με κρούστα από φασκόμηλο, 
δεντρολίβανο και ρίγανη σερβιρισμένες με ρόκα, ψητές λιαστές ντομάτες,                                     

ελιές και νιφάδες τυριού Pecorino (1,7)

     Bits & Bites 

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.

SOUPS

                                                                SOUP OF THE DAY   €6.50

Prepared warm and fresh daily (1,7,9) / Σούπα ημέρας (1,7,9)

                                                       RICH LOBSTER BISQUE   €8.00

Delicately flavoured with coconut milk (1,2,4,7,9) 
Πλούσια αστακόσουπα αρωματισμένη με γάλα ινδικής καρύδας (1,2,4,7,9)



 GREEK SALAD   €14.50

Feta cheese, tomato, cucumber, onion, green peppers, radishes,  
olives and caper leaves served with carob rusk and olive soil (1,7,10,11)

Ελληνική σαλάτα με ντοµάτες, αγγουράκι, κρεµµύδι, πιπεριά, κάπαρη, ελιές και 
ραπανάκια σερβιρισµένη µε παξιμάδι χαρουπιού και χώμα ελιάς (1,7,10,11)

 FALAFEL WITH ROCKET SALAD   €14.50

Chick peas and broad bean fritters served with rocket salad, cherry tomatoes, 
tahini sprinkled with crispy lebanese pitta, sesame seeds and black cumin (1,11)

Κεφτεδάκια από ρεβίθια και κουκιά σερβιρισµένα µε σαλάτα ρόκας, 
ντοµατίνια και σάλτσα από ταχίνι, πασπαλισµένα µε τραγανή λιβανέζικη                                     

πίτα με σουσάμι και μαυρόκοκο (1,11)

 GOAT’S CHEESE SALAD   €17.00

Baked goat cheese wrapped in kadaifi set on mixed greens,  
sprinkled with cashew nuts and served with an orange marmalade                                             

and pomegranate balsamic glaze (1,7,8,10)

Κατσικίσιο τυρί στον φούρνο τυλιγµένο σε κανταΐφι πάνω σε ανάµικτα 
λαχανικά µε κάσιους, σερβιρισµένο µε μαρμελάδα πορτοκαλιού                                            

και βαλσάμικο ροδιού (1,7,8,10)

 AVOCADO AND KING CRAB SALAD  €19.00

Avocado, king crab cakes and red grapefruit served  
with mixed greens and a light herb vinaigrette (1, 2, 3, 4,10)

Αβοκάντο, µπουκιές καβουρόψυχας και κόκκινο γκρέιπφρουτ, σερβιρισµένα µε 
ανάµικτα µαρούλια και ελαφρύ αρωµατικό “vinaigrette” (1, 2, 3, 4,10)

 SAILOR’S LUXURY CAESAR SALAD      €19.50 - €20.50

Salad with pancetta, parmesan, rich Caesar dressing (1, 3, 4, 6, 7, 10, 11)                                   
Choose between: grilled chicken (€19.50), prawns (€20.50) (2) or salmon 

(€20.50) (4)

Σαλάτα µε πανσέτα, παρμεζάνα και πλούσια σάλτσα του Καίσαρα (1, 3, 4, 6, 7, 10, 11) 
Επιλέξτε μεταξύ: κοτόπουλο (€19.50), γαρίδες (€20.50) (2) ή σολοµό (€20.50) (4)

Salads 

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.



Sea Treasures

                                                               CATCH OF THE DAY                                 
Catch of the day depending on market availability.  

Please ask your waiter or check out our aquariums (4)

Ψάρι της ημέρας αναλόγως διαθεσιμότητας. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον 
σερβιτόρο μας ή κάντε την επιλογή σας από το ενυδρείο μας (4)

 

Sell by weight (price per 50 grams) 
 1. Lobster- Αστακοί* (€8.00)             

2. Red mullet - Μπαρμπούνι (€4.60)
3. Red snapper - Φαγκρί (€4.00)

4. Grouper - Ασπρόβλαχος (€4.60)
5. King crab legs - Βασιλικός κάβουρας                                                            

(minimum order 250gr / ελάχιστη παραγγελία 250 γρ) (€12.00)         

Served with seasonal vegetables, potatoes or rice and creamy vermouth sauce.
  Συνοδεύονται με λαχανικά εποχής, πατάτες ή ρύζι και κρεμώδης σάλτσα “vermouth”.

                                                                                                        GOLDEN FRIED SQUID €18.00
Baby squid served with herbed aioli, hand-cut potato chips                               

and fresh salad (1, 3, 10, 14)

Τηγανιτά καλαμαράκια σερβιρισμένα µε φρεσκοκομμένες πατάτες,              
φρέσκια σαλάτα και µαγιονέζα µε αρωματικά και σκόρδο (1, 3, 10, 14)

    
 SALMON JAVA PEPPER €26.00

Grilled, dusted with Javanese long grain pepper served with 
wild rice and flavoured with fresh coriander and mango salsa (4)

Φρέσκος σολομός µαριναρισμένος µε πιπέρι Ιάβας µε άγριο ρύζι, φρέσκο 
κρεµµυδάκι, κόλιανδρο και σάλτσα µάνγκο (4)

                                                                                                                    GRILLED OCTOPUS €32.00
Octopus flavored with Mediterranean herbs served with celeriac spread, 

lukewarm fresh beans tomato salad and celeriac chips (9, 14)

Χταπόδι αρωματισμένο µε Μεσογειακά βότανα σερβιρισμένο µε πουρέ 
σελινόριζας και ζεστή σαλάτα από φρέσκα φασόλια, 

ντομάτα και τσιπς σελινόριζας (9, 14)

                                                   

 
 

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.



Sea Treasures

    SEA BASS   €28.00
Grilled sea bass fillet set on sautéed potatoes with spinach 

and artichokes, topped with fennel and carrot salad and 
served with white radish saffron sauce (4)

Φιλέτο λαβράκι πάνω σε πατάτες σοτέ με σπανάκι και αγκινάρες με σαλάτα από
μάραθο και καρότο σερβιρισμένα με σαφράν παστινάκι (4)

  
 TIGER PRAWNS SAGANAKI €32.00 

Pan seared king prawns cooked with fresh cherry tomatoes and
goat cheese sauce, served with rucola leaves and wild rice (2, 7, 9)

Βασιλικές γαρίδες σερβιρισμένες με φρέσκα ντομάτα σε κρεμώδης σάλτσα 
από κατσικίσιο τυρί με φύλλα ροκάς και άγριο ρύζι (2, 7, 9)                                                                                                   

 
 FRUIT DE MER PLATTER  €180.00

Fresh lobster, rock oysters, a variety of tiger and argentinian prawns,                
fried calamari, atlantic spider crab, with herb aioli, green salad and potato 

wedges. Served warm or cold (1, 2, 3, 10, 14)

Φρέσκος αστακός, στρείδια, δύο είδη γαρίδων, τηγανιτό καλαµάρι,                 
βασιλικός κάβουρας, σερβιρισμένα µε πράσινη σαλάτα, σάλτσα μαγιονέζας       

µε σκόρδο και πατάτες. Προσφέρεται ζεστό ή κρύο (1, 2, 3, 10, 14)

 
 

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.



Meat & Poultry

            CHICKEN AND GNOCCHI €18.00

Marinated grilled chicken fillet served with gnocchi potato in a                        
light tomato sauce, mozzarella cheese and baby rucola (7, 9)  

Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλου σερβιρισμένο µε πατάτα “gnocchi” σε 
ελαφριά σάλτσα ντομάτας με μοτσαρελα συνοδευόμενο με σαλάτα ρόκας (7, 9)                                  

 CHICKEN KEBAB €18.50

Marinated in greek yoghurt, garden herbs and garlic served with mini pita 
bread, potato wedges, green salad and a yoghurt/mustard dip (7, 10, 11)

Μαριναρισμένο κοτόπουλο σε γιαούρτι και αρωματικά σερβιρισμένο µε ελληνική 
πίτα, πατάτες “wedges” και ντιπ γιαουρτιού και μουστάρδας (7, 10, 11)

                                                 
                                         PORK FILLET À LA CHYPRIOTE €19.00

Stuffed pork fillet with taro cream, crispy halloumi cheese                              
and dry figs, laced with commandaria wine (1, 7, 12)

Φιλετάκι χοιρινό γεμιστό με κρέμα κολοκάσι, τραγανό χαλούμι, αποξηραμένα 
σύκα σερβιρισμένο με σάλτσα κουμανδαρίας (1, 7, 12)

                                                                  VEAL ESCALLOPS  €24.00

Tender veal escallops bread crumbed served on sautéed  
potatoes mixed with hiromeri and dry anari with pickled side salad  

and mint mayonnaise (1, 3, 7, 10)

Μοσχαρίσιο φιλέτο σε γαλέτα σερβιρισμένο με πατάτες ανάμεικτες  
με χοιρομέρι και αναρή, συνοδευόμενο από ξυδάτη σαλάτα 

και μαγανιονέζα δυόσμου (1, 3, 7, 10)

                                                    IRISH RIB EYE STEAK (300gr) €37.00

Grilled served with seasonal vegetables.                                                              
Choose your side and sauce: mashed or hand-cut potatoes / peppercorn, 

bearnaise or mushroom sauce (1, 3, 7, 10)                                                        
Σπαλομπριζόλα στη σχάρα σερβιρισμένη με λαχανικά εποχής.                                                                                                          

Συνοδευτικό: πουρές πατάτaς ή φρεσκοκομμένες πατάτες  
Σως της επιλογής σας: με πιπέρι, “μπεαρνέζ” ή σάλτσα μανιταριών (1, 3, 7, 10)

 PRIME BEEF FILLET (250gr) €39.00

Grilled served with seasonal vegetables.                                                                   
Choose your side and sauce: mashed or hand-cut potatoes / peppercorn, 

bearnaise or mushroom sauce (1, 3, 7, 10)

Φιλέτο βοδινό στην σχάρα σερβιρισμένη με λαχανικά εποχής.                                                                                                                        
Συνοδευτικό: πουρές πατάτaς ή φρεσκοκομμένες πατάτες  

Σως της επιλογής σας: με πιπέρι, “μπεαρνέζ” ή σάλτσα μανιταριών (1, 3, 7, 10)

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.



Pasta & MORE

                   
                                                                                     TARO AND LENTILS BITES €14.00

Taro purée with a spaghetti mixed vegetables, fresh beans, homemade 
lentil bites and light tomato sauce

Πουρέ κολοκασιού με ανάμεικτα λαχανικά, φρέσκα φασόλια, κροκέττες φακής 
και ελαφριά σάλτσα ντομάτας

 TRICOLOR PASTA €15.00
Tricolor tagliatelle served with fresh vegetables, sun-dried tomatoes, olives, 

pine nuts, laced with olive oil (gluten-free option available) (1, 8)

Ζυμαρικά τρικολόρε τύπου ταλιατέλες µε φρέσκα λαχανικά, 
λιαστές ντομάτες, ελιές, πινόλια, δεμένο µε ελαιόλαδο                                                                    

(διατίθεται επίσης σαν επιλογή χωρίς γλουτένη) (1, 8)

                                                                                                        PROSCIUTTO PASTA €16.00
Spaghetti with crispy prosciutto and aubergine mixed and flavored with     

garlic, cherry tomatoes and parmesan flakes (1, 3, 7)

Σπαγγέτι με τραγανό προσούτο και μελιτζάνα αναμεμιγμένα και αρωματισμένα 
με σκόρδο, ντοματίνια και νιφάδες παρμεζάνας (1, 3, 7)

      SEAFOOD RISOTTO €19.00

Served with fresh prawns, mussels, calamari and octopus flavored with dill 
oil and parmesan crust (2, 4, 7, 9, 10, 14)

Ριζότο µε θαλασσινά, καλαμαράκια, µύδια, χταπόδι και γαρίδες αρωματισμένο 
µε λάδι άνηθου και τραγανή παρμεζάνα (2, 4, 7, 9, 10, 14)

           
              BEEF FILLET AND TARTUFO CASERECCI   €20.00

Pasta caserecci with strips of beef fillet, creamy sauce scented                     
with mushrooms and tartufo paste (1, 3, 7, 9)

Χειροποίητα ζυμαρικά µε βοδινό φιλέτο, άγρια µανιτάρια                                     
και φρέσκια κρέµα (1, 3, 7, 9)

                                                               
                                            CRAB AND LOBSTER RAVIOLI €22.00

Served in a creamy shellfish sauce with parmesan flakes (1, 2, 3, 4, 7, 9)

Ραβιόλι µε ψίχα αστακού και κάβουρα σε κρεµώδη σάλτσα οστρακοειδών          
με νιφάδες παρμεζάνας (1, 2, 3, 4, 7, 9) 

 BANH MI NOODLE BOWL  €14.00
Jackfruit bites, cucumber, baby spinach, carrots spiral, avocado,  

jalapeno, rice noodles, nori powder and cherry tomato with tahini 
sriracha sauce (11)

Μπουκιές από “τζάκφρουτ”, αγγούρι, σπανάκι, καρότο, αβοκάντο,  
πιπεριές “χαλαπένο”, “νούντλς” από ρύζι ,πούδρα “νόρι” και ντοματίνια  

με ταχίνι σριράτσα σώς (11)

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.



Snack Menu

served until 19.00 - σερβίρεται μέχρι τις 19.00

 HAM AND CHEESE PANINI  €11.50

Toasted panini with Italian ham and cheddar cheese (1, 7)

Πανίνι με Ιταλικό ζαμπόν και τυρί cheddar (1, 7)

 CIABATTA CLUB SANDWICH  €13.50

Triple deck ciabatta bread filled with grilled chicken, bacon and hard-boiled 
egg, set together with mayonnaise, lettuce and sliced tomatoes (1, 3, 9, 10)

Κλαμπ σάντουιτς σε ψωμί τσιαπάτα με κοτόπουλο, μπέικον, αυγό, μαγιονέζα, 
μαρούλι και ντομάτα σερβιρισμένα με πατάτες (1, 3, 9, 10)

 VEGAN HOMEMADE BURGER   €15.00

Served in whole grain bun with avocado and sun-dried tomato pesto served 
with hand-cut potatoes and side salad (1)

Μπιφτέκι λαχανικών σερβιρισμένο σε ψωμάκι ολικής αλέσεως 
με αβοκάντο και πέστο λιαστής ντομάτας σερβιρισμένο με                                                  

φρεσκοκομμένες πατατούλες και πράσινη σαλάτα (1)

 SAILOR’S PRIME BURGER €17.00

Prime beef steak minced served in brioche bread, topped with                                                                                                                    
cheddar cheese, crispy bacon, caramelized onion and mustard                                    

mayonnaise, accompanied by hand-cut fresh potatoes, green salad                                             
and a homemade BBQ sauce (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι σε ψωμί “brioche” με τυρί cheddar, τραγανό                    
μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια, μουστάρδα μαγιονέζα, σερβιρισμένο  

µε φρεσκοκομμένες πατάτες, πράσινη σαλάτα και σπιτική σως  
μπάρμπεκιου (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11) 

 NAAN-WICH WITH CHICKPEAS YEEROS €14.00 
 OR SOUVLAKI WITH “TZATZIKI”  
 (take away served in greek pitta / Επιτόπου παραλαβή σερβίρετε σε ελληνική πίττα) 

Plant based yeeros or souvlaki made of chickpeas rice and potato starch 
served on naan-bread topped with “tzatziki”, served with French fries (1, 6, 10)

Φυτικός γύρος ή σουβλάκι από ρεβίθια σερβιρισμένος σε πιτα “ναν” με “τζατζίκι” από 
τόφου, σερβίρετε με τηγανιτές πατάτες (1, 6, 10) 

 BEYOND CHEESEBURGER  €15.00 
Vegan mayo, lettuce, tomato, red onion, cheddar “cheese” and  

Seashell’s coleslaw served with French fries on a beetroot bun (1, 6, 8, 10, 11) 

Χορτοφαγικό μπιφτέκι με τυρί “τσένταρ”, μαγιονέζα, ντομάτα, μαρούλι,  κρεμμύδι 
και σαλάτα από φρέσκο λάχανο με μαγιονέζα,  σερβιρισμένο με τηγανητές 

πατάτες σε ρολακι με γεύση παντζαριού  (1, 6, 8, 10, 11) 

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.



Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.

Something to Share

 For Small Appetites
  
 FRUIT PLATTER  €20.00 
 Selection of fresh exotic and local seasonal cut fruit, served ice cooled 
 Επιλογή από φρέσκα, εξωτικά και ντόπια, εποχιακά, κοµµένα φρούτα, 
 σερβιρισµένα παγωµένα
 

 FINE CHEESES  €22.00 
 Selection of cheeses served with salty crackers, bread sticks,  
 seasonal fruits and honey jar (1) (7) (8)  
 Επιλογή τυριών, σερβιρισμένα µε κράκερ, ψωµάκια,  
 εποχιακά φρούτα και µέλι (1) (7) (8)

 

 CHARCUTERIE AND CHEESES  €26.00 
 Variety of Charcuterie, fine cheesesand seasonal fruits served with crispy  
 bruschetta and a selection of homemade marmalades (1) (7) (8)

 Ποικιλία αλλαντικών  και τυριών µε εποχιακά φρούτα, τραγανή µπρουσκέτα και µια  
 επιλογή από σπιτικές µαρµελάδες (1) (7) (8)

 SEAFOOD PLATTER  €75.00 
 Grilled octopus, calamari, cuttlefish and tiger prawns, baked mussels, oil and  
 lemon, accompanied with roasted vegetables and potatoes (2)

 Χταπόδι, καλαµάρι, σουπιές και γαρίδες γίγαντες στην σχάρα, µύδια στον φούρνο,  
 µε χόρτα και πατάτες στη σχάρα (2)  
 

 FRUIT DE MER PLATTER  €180.00 
 Fresh lobster, rock oysters, tiger prawns, langoustines, a large portion  
 of fried calamari, atlantic spider crab, served with herb aioli, green salad  
 and potato wedges. Served warm or cold (1) (2) (3) (10) (14)

 Φρέσκος αστακός, στρείδια, γαρίδες, αστακοκαραβίδα, καλαµάρι, κάβουρας,  
 σερβιρισµένα µε πράσινη σαλάτα, σάλτσα µαγιονέζας µε σκόρδο και πατάτες.  
 Προσφέρεται ζεστό ή κρύο (1) (2) (3) (10) (14



Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.

Desserts

 APPLE PIE  €9.50
 Topped with vanilla ice cream, granny smith apples, cooked with demerara  
 sugar and calvados liqueur, mixed with raisins and roasted almonds (1) (3) (7) (8)
 Μήλα “granny smith” ψηµένα µε µαύρη ζάχαρη και λικέρ “calvados”, σταφίδες,  
 αµύγδαλα και παγωτό βανίλια. (1) (3) (7) (8)

 STRAWBERRY CHARLOTTE  €7.50
 Fresh strawberries in a vanilla scented cream set on pistachio biscuit (1) (3) (7) (8)
 Φρέσκες φράουλες, σερβιρισµένες σε κρέµα βανίλιας πάνω σε µπισκότο  
 µε φιστίκια αιγίνης (1) (3) (7) (8)

 WILD CHERRY CHEESECAKE  €6.50
 Cheese cake served on a biscuit crumble topped with wild cherries (1) (7) (8)
 Κέικ µε τυρί και άγρια κεράσια (1) (7) (8)

 CRÈME BRULÉE  €6.50
 Served with caramelized physalis and vanilla ice cream (3) (7) (8)
 Κρεµ μπρουλέ µε καραµελωµένα φρούτα, φυσαλίς και παγωτό βανίλιας (3) (7) (8)
 
 CHOCOLATE SOUFFLÉ  €9.00
 Valrhona dark chocolate soufflé with hazelnuts and vanillaice cream  
 (please allow 15’for preparation) (1) (3) (7) (8)
 Σουφλέ µαύρης σοκολάτας “valrhona”, ψηµένο στο φούρνο µε φουντούκια,  
 σερβιρισµένο µε παγωτό βανίλιας (επιτρέψτε 15’ για να ετοιµαστεί) (1) (3) (7) (8)

 HAZELNUT PRALINE CAKE  €7.50
 Hazelnut cream, set on flourless biscuit with a creamy heart, 
 scented with baileys (1) (3) (7) (8)
 Κρέµα σοκολάτας και φουντουκιού πάνω σε µπισκότο κακάο,  
 µε κρεµώδη καρδιά και “baileys” (1) (3) (7) (8)
 
 RAW CACAO AND BANANA VEGAN CAKE  €10.50
 Delicious cacao and banana cake with walnuts, dates, cashew nuts,  
 agave syrup, coconut oil and almond flour (8)
 Κακάο και μπανάνα κέικ με καρύδια, φοινίκια, κάσιου, ακάβε, λάδι  
 καρύδας, και αλεύρι αμυγδάλου (8) 
 
 FRESH FRUIT SALAD   €8.00 
 Φρουτοσαλάτα 
 With grand marnier or bourbon / Με “grand marnier” ή “bourbon”   €9.50
 With vanilla ice cream / Με παγωτό βανίλιας (7)  €9.50

 FRESH STRAWBERRIES  €8.50 
 Served with basil sugar and whipped cream (7) (seasonal)
 Φρέσκιες φράουλες σερβιρισµένες µε ζάχαρη και φρέσκια κρέµα (7) (εποχιακό)

 RAW CHOCOLATE TARTUFO  €6.00 
 Cashew nuts, almond milk, maple syrup and cacao butter (8)
 Κέικ παγωτού με γάλα αμυγδάλου σιρόπι σφενδάμου και βούτυρο από κακάο (8)  

 STRAWBERRY LIME MACADAMIA   €7.00 
 RAW CHEESECAKE  
 Strawberries, dates, almonds, maple syrup, coconut oil, lime,  
 macadamia nuts and vanilla (8)
 Φράουλες, χουρμάδες , αμύγδαλα , σιρόπι σφενδάμου, λάδι καρύδας,  
 λάιμ, καρυδιά “μακαδέμια” και βανίλια (8)   



Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.

Desserts

 Ice Creams
  
 CHOCOHOLIC  €9.50 
 Chocolate, ferrero rocher and after eight ice creams, served on small  
 pieces of chocolate brownies with chocolate sauce  
 and chocolate pearls (1) (3) (7) (8)

 Παγωτά σοκολάτας, φερρέρο και άφτερ έητ, σερβιρισµένα πάνω  
 σε κοµµατάκια από σοκολατένια µπράουνις, µε σιρόπι σοκολάτας  
 και πέρλες σοκολάτας (1) (3) (7) (8)

 THE WEIGHT WATCHER  €9.50 
 Low fat yogurt ice cream flavored with fruit of your choice: blackberries,  
 strawberries, mango or plain with honey and walnuts (3) (7) (8)

 Παγωτό γιαούρτι χαµηλών λιπαρών µε φρούτο της επιλογής σας:  
 βατόµουρα, φράουλες, μάνγκο ή σκέτο µε µέλι και καρύδια (3) (7) (8)

 
 SELECTION OF GELATOS   €6.50 
 (2 scoops)    
 Vanilla, ferrero rocher, chocolate, yogurt, after eight, rose petal  
 with mastic (3) (6) (7) (8)

 Δύο μπάλες παγωτό της επιλογής σας: βανίλια, φερρέρο, σοκολάτα,  
 γιαούρτι, άφτερ έητ, τριαντάφυλλο με μαστίχα (3) (6) (7) (8)

 SELECTION OF SORBETS  €6.50 
 (2 scoops)  
 Strawberry, green apple, mango, lemon (3) (6) (7)

 Φράουλα, πράσινο μήλο, μάνγκο, λεμόνι (3) (6) (7)

 ADDITIONAL SCOOP  €2.80 
 Επιπρόσθετη μπαλίτσα

 
 Waffles
 HAZELNUT PRALINE   €8.00
 Hazelnut praline, bananas, biscuit crumble, dark chocolate  
 sauce and vanilla ice cream (1) (3) (7) (8)

 Πραλίνα φουντουκιού, μπανάνα, μπισκότο, σάλτσα σοκολάτας 
 και παγωτό βανίλιας (1) (3) (7) (8)

 
 WHITE CHOCOLATE AND STRAWBERRIES  €8.00 
 White chocolate praline, strawberries, vanilla ice cream 
 and frutti di bosco sauce (1) (3) (7)

 Πραλίνα άσπρης σοκολάτας, φράουλες, παγωτό βανίλιας 
 και σάλτσα frutti di bosco (1) (3) (7)



ALLERGENS
(1) Cereals containing gluten 

(2) Crustaceans (seafood in shell, e.g. crabs, shrimps, lobsters)  
and their products 

(3) Eggs and products based on eggs

(4) Fish and products based on fish

(5) Peanuts (groundnuts) and products based on peanuts

(6) Soybeans and products based on soy

(7) Milk and products based on milk

(8) Nuts (e.g. Almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, etc)

(9) Celery and products based on celery

(10) Mustard and products based on mustard

(11) Sesame seeds and products based on sesame seeds

(12) Sulphur dioxide (SO2) and sulphites

(13) lupine and products based on lupine

(14) Molluscs and products based on molluscs

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
(1) Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη

(2) Καρκινοειδή (θαλασσινά με κέλυφος, π.χ. καβούρια, γαρίδες, αστακοί)  
και προϊόντα τους

(3) Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά

(4) Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια

(5) Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες

(6) Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια

(7) Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα

(8) Καρποί με κέλυφος (π.χ. αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, κάσιους κτλ.)

(9) Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο

(10) Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι

(11) Σπόροι σουσαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σουσαμιού

(12) Διοξείδιο του θείου (SO2) και θειώδεις ενώσεις

(13) Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο

(14) Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια

Prices include service charge and V.A.T 
Οι τιµές περιλαµβάνουν δικαίωµα υπηρεσίας και Φ.Π.Α.


