
ΚΡΥΑ ΣΟΥΠΑ
ХОЛОДНЫЙ СУП

Σούπα Οσπρίων με τοματίνια, ζελεδάκια αγγουριού, 
σύννεφο από τηγανιτά Νουντλς & άρωμα 
από λάδι καλοκαιρινής τρούφας €14.00

Суп из бобовых с помидорками черри, огуречным желе, облаком 
хрустящей жареной лапши noodles  и летним трюфельным маслом

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - ΣΑΛΑΤΕΣ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ– САЛАТЫ

Τριλογία Σολομού από  ταρτάρ, καπνιστού & 
μαριναρισμένου με άνηθο επάνω σε στρώμα 
από μούς αβοκάντο γουακαμόλε & δροσερό 
ντρέσινγκ από Καλαμάνσι 16.00

Трилогия лосося:  тартар, копченый и маринованный лосось с укропом 
на муссе гуакамоле и свежая заправка на основе мускусного лайма 
каламанси

Σαλάτα Αγγουριού με τόφου επάνω σε μους 
από παντζάρι & ντρέσινγκ από γλυκό τσίλι 
& λευκή σόγια 16.00

Салат из огурцов со свежим сыром “Манури”, муссом из свеклы и 
соевым соусом со сладким перцем чили

Πράσινα δροσερά λαχανικά, τοματίνια, αβοκάντο 
μαριναρισμένα σε βινεγκρέτ κούμ κουάτ 19.00

Летние овощи, помидоры черри, авокадо, маринованные в уксусной заправке 
на основе кумквата

Σαλάτα με Soba Noodles, λαχανικά, μάγκος,  
ντρέσινγκ από τσίλι και σόγια light € 19.00

Салат с лапшой Соба с сезонными овощами, манго, чили и легкой 
заправкой из сои
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ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΡΙΖΟΤΟ
ТЕПЛЫЕ ЗАКУСКИ  
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ/ РИЗОТТО

Λιγκουίνι με τρούφες 
και τρυφερές φύτρες σόγιας 29.00

Лингвини с черным трюфелем и ростками сои

Ριζότο Αστακού* με μελάνι σουπιάς,  μανιτάρια 
πορτσίνι, φυμέ τομάτας,  λάδι μαύρης τρούφας 
& κρούστα παρμεζάνας 36.00

Ризотто с омаром*, чернилами каракатицы, белыми грибами, копчеными 
помидорами с маслом черного трюфеля и корочкой из пармезана

Γαρίδες* Τεμπούρα συνοδευόμενες από λαχανικά 
τεμπούρα, ανανά σχάρας & γλυκόξινη σάλτσα 29.00 

Креветки* темпура подаются с овощами темпура, ананасом на гриле и 
кисло-сладким соусом

Dim Sum λαχανικών ατμού με σάλτσα 
από μέλι σφενδάμου 14.00

Овощи дим-сам на пару с соусом из кленового сиропа
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ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Black Cod* στον φούρνο με γλάσο από Yuzu Ponzu, 
μικρά λαχανικά σοτέ με σάλτσα Ponzu € 36.00

Угольная рыба*, глазированная в соусе юдзу Понзу и запеченная в 
духовке, в сопровождении пассерованных овощей с соусом Понзу

Φιλέτο σολομού Τεριάκι συνοδευόμενο από 
σπαράγγια, ζεστό  Sushi Rolls & σάλτσα τεριάκι 32.00

Филе лосося терияки со спаржей и теплые суши-роллы с соусом 
терияки 

Γαρίδες* Jumbo σχάρας, λαχανικά φούρνου 
με άρωμα εστραγκόν και σάλτσα φέτας  39.00

Большие креветки* Jumbo на гриле, сервируются с запеченными с 
ароматом эстрагона овощами и греческим соусом на основе сыра 
“Фета”

Φιλέτο Μοσχαρίσιο σχάρας 
συνοδευόμενο από λαχανικά σχάρας 36.00

Филе телятины и овощи на гриле  

Φιλέτο Μοσχαρίσιο   Yakisoba  σοτέ με λάχανο, 
Ramen Noodles, λαχανικά και σάλτσα sriracha 38.00

Якисоба с телятиной, пассерованной с капустой, рамен из лапшы 
noodle, с овощами и соусом шрирача

Κοτόπουλο Tandoori € 29.00
Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου με ποικιλία 
μπαχαρικών, λαχανικά στον ατμό, πίτα και γιαούρτι με 
άνιθο και μέντα 
Курица Тандури*

Куриная грудка запеченная со Специями, Подается с Греческим Хлебом, 
Овощами и Йогуртом с Укропом и Мятой
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Peking Duck*  34.00
Τραγανό στήθος πάπιας Πεκίνου ψημένο στο φούρνο 
με μέλι, φρέσκα λαχανικά, κρέπες και σάλτσα μελιού
Утка По-Пекински*
Утиная грудка  По-Пекински приготовленная в духовке Покрытая Медом, 
Блинами,Свежие Овощи и Медовый соус

Ribeye σχάρας (για 2 άτομα) 
συνοδευόμενο από λαχανικά σχάρας
και πατάτες baby ψημένες 
στον φούρνο με δενδρολίβανο 64.00
Рибай на гриле (На 2 Персоны), подается с овощами гриль и запеченным 
молодым картофелем с розмарином

Φρέσκα ψάρια ημέρας (100 γρμ) 8.50

Улов дня  (за 100 гр.)

Γαρίδες* στη σχάρα (100 γρμ) 8.80

Королевские креветки* (за 100 гр.)

Αστακός* στη σχάρα (100 γρμ) 8.80

Омар* на гриле  (за 100 гр.)



ΕΠΙΔΟΡΠΙA
ДЕСЕРТЫ

Κρέπα Suzette με λικέρ πορτοκάλι, 
λευκά αμύγδαλα, φρέσκο χυμό πορτοκάλι 
και μανταρίνι € 16.00             
Блинчики Suzette с апельсиновым ликером Grand Marnier, миндалем, 
свежим апельсиновым и мандариновым соком

Μπάλα μαύρης σοκολάτας γεμιστή 
από μούς  λευκής & μαύρης σοκολάτας 
με σούπα φράουλας και σάλτσα μέντας 14.00

Шарик из черного шоколада, наполненный муссом из белого и черного 
шоколада с клубничным супом и мятным соусом

Snickers Minotaure με αλμυρό φιστίκι Αιγίνης, κρέμα 
σοκολάτας με καραμέλα & σάλτσα 
από σοκολάτα γάλακτος 12.00

Сникерс «Минотавр» с солеными греческими фисташками острова 
Эгины, карамельно-шоколадным кремом и соусом из молочного 
шоколада

Τάρτα με κρέμα εσπεριδοειδών 
& ιταλική μαρέγκα  12.00

Тарт с кремом из цитрусовых и итальянской меренгой
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Ποικιλία εκλεκτών τυριών με ξηρούς καρπούς, 
κριτσίνια και τσάτνεϊ ροδάκινου 16.00

Ассортимент сыров премиум-класса с гриссини, орехами и персиковым 
чатни

Ποικιλία Φρούτων 10.00

Ассортимент свежих сезонных фруктов

Διάφορες γεύσεις παγωτών (scoop) 3.00

Мороженое - Разные вкусы (за шарик)





DE LUXE CATEGORY/ КАТЕГОРИЯ DE LUXE
13% НДС и муниципальные налоги включены в стоимость. | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρους και ΦΠΑ 13%. 
All Dishes are prepared with Virgin Olive Oil/ Все блюда приготовлены с оливковым маслом экстра класса 
| * Frozen ingredients may be used in the preparation of the dish/ *При приготовлении блюд могут быть 
использованы замороженные ингредиенты. | Потребитель не обязан платить, если им не было получено 
уведомление об оплате (чек - счет на оплату) | Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν 
λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη, Τιμολόγιο) | 2021


