€
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΚΗΠΟΣ
τοματινια σαντορινης/ αγγουρακι πικλα/
χιονι από χλωρο τυρι/
πεστο λιαστης τοματας

19,00

SANTORINI GARDEN
mini santorini tomatoes/
pickled cucumber/ chloro cheese snow/
sundried tomato pesto

ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟ ΣΠΙΝΙΑΛΟ
χταποδι/ αyγοταραχο/ μυλοκοπι/
αχινος/ γαυρος /οστρακα
σαλτσα από κιτρινη πιπερια

30,00

CYCLADIC “SPINIALO”
octopus/ bottarga/ croacker/
sea urchin/ hornbeam/shellfish
yellow pepper sauce

ΓΑΡΙΔΕΣ
γαριδες ταρταρ/ κολοραμπι/
μους γαριδας/ γλασαρισμενος γονος χελιου/
σαλτσα απο καπνιστο μετσοβονε

26,00

SHRIMPS
shrimp tartar/ kohlrabi/
shrimp mousse/ glazed eel offspring/
smoked metsovone cheese sauce

ΚΑΛΑΜΑΡΙ-ΦΑΒΑ
καλαμαρι σωτε/σαντορινια φαβα/
αποξηραμενα χτενια/ λεμονι κονφι/
σωτε λαχανακια βρυξελλων/ ζωμος μυδιου

25,00

SQUID-FAVA
sautéed squid/ santorinian fava/
dried scallops/ lemon confit/
sautéed brussels sprouts/ mussel broth

ΣΚΟΥΜΠΡΙ-ΦΙΝΟΚΙΟ
μαριναρισμένο σκουμπρι/ ξυνογαλο
φινοκιο στυλ ριζοτο /αβγα ρεγγας

23,00

MACKEREL-FENNEL ROOT
marinated mackerel/ xinogalo (sour milk)/
fennel root risotto style/ herring eggs

ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ
καρπατσιο σαρδελας/ λαρδι/
κρεμμυδι κονφι/ κριταμο/ πατζαρι/
ζωμος απο χρενο

21,00

SMOKED SARDINES
sardine carpaccio/ lard/
onion confit/ sea fennel/beet root/
horseradish broth

ΑΒΓΟ-ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
κροκος αβγου/ ξινοχοντρος /
σπαραγγια σωτε/ καπνιστο χελι/
σαλτσα απο αρσενικο ναξου

26,00

EGG-ASPARAGUS
egg yolk/ sour frumenty/
sautéed asparagus/ smoked eel/
arseniko from naxos cheese sauce

€
ΛΑΒΡΑΚΙ
λαβρακι σωτε/ κουνουπιδι/
πεστο απο αμπελοφυλλο/
σαλτσα από μαραθο

39,00

SEA BASS
sautéed sea bass/ cauliflower/
grape vine leaf pesto/
fennel root sauce

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
λαδι απο προσουτο ευρυτανιας/
πρασσο/ κανελονι πατατας με αγιολι/
σαλτσα απο ξινολαχανο

43,00

AEGEAN CODFISH
greek prosciutto oil/ leek/
potato cannelloni with aioli/
sauerkraut sauce

ΚΟΚΟΡΑΣ
μπουτι-στηθος μεσα στη φτερουγα του/
πατατα κονφι/ πουρες πατατας καραμελιζε/
σαλτσα κοκορα/ τραγανη πετσα

39,00

ROOSTER
wing stuffed with leg & breast/
potato confit/ caramelized potato puree/
rooster stock/ crispy skin

ΠΙΤΣΟΥΝΙ - ΤΟΠΙΝΑΜΠΟΥΡ
πιτσουνι étouffe/ συκωτακια παρφε/
τοπιναμπουρ κονφι & πουρες/
σαλτσα απο πιτσουνι

45,00

PIGEON - TOPINAMBUR
pigeon étouffe / chicken liver parfait/
topinambur confit & puree/
pigeon stock

ΑΡΝΙ - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
αρνι/ μελιτζανα με παστα μαυρης ελιας/
πουρες απο ρεβυθαδα με ταχινι/
σαλτσα απο αρνι με ριγανη

43,00

LAMB - EGGPLANT
lamb/ eggplant with black olive paste/
chick peas puree with sesame paste/
lamb sauce with oregano

ΧΟΙΡΙΝΟ IBERICO
χοιρινο (κοντρα) σε κρουστα ψωμιου/
πανακοτα απο φυλλα συκης-ημιλιαστα
πατζαρια γλασαρισμενα με τριανταφυλλο/
σαλτσα απο χοιρινο με μελιλωτο

44,00

PORK IBERICO
pork with bread crust/
fig leaves panna cotta- semidried beet
root glazed with rose/
pork sauce with melilothus

ΜΟΣΧΑΡΙ
μαριναρισμενο σε σατε/ σπανακι/
καροτα σε υφες/
σαλτσα καροτου reduction

45,00

BEEF
marinated in satay/ spinach/
carrot textures/
reduction carrot sauce

