
Σολομός sashimi: Καρδιά σολομού, wakame, κρέμα αβοκάντο,  
kalamansi vinaigrette
Salmon sashimi: Salmon, wakame, avocado cream, kalamansi 
vinaigrette 
Βελουτέ σέλερυ: Σούπα σέλερυ, arancini κοτόπουλο, κρουτόν καρότου 
Celery velouté: Celery soup, chicken arancini, crunchy carrot bites  
Γαρίδες sauté: Γαρίδες sauté, ρύζι τριών δημητριακών,μάνγκο, ρόδι, 
κόλιανδρος, νιφάδες κρεμμυδιού & ξύδι ντομάτας  
Sauté shrimps: Sauté shrimps, three grain rice, mango,
pomegranate, coriander, onion flakes & tomato flavored vinegar  

Oρεκτικά
Appetizers

Ελληνική: Ποικιλία από ντοματίνια, απύρηνες ελιές, καπαρόμηλα, 
mini κίτρινες πιπεριές, παξιμάδι, ξινοτύρι & παρθένο ελαιόλαδο 
αρωματισμένο με βασιλικό
Greek: Cherry tomatoes variety, olives, caper, mini yellow
peppers, rusk, sour Greek cheese & virgin olive oil flavored with basil 
Ασιατική: Σαλάτα με noodles, ποικιλία από φύκια, πούδρα αυγοτάραχου, 
καβουρδισμένο σουσάμι, αυγά χελιδονόψαρου, λαχανικά sauté, τσίλι, 
σάλτσα με σόγια, μέλι & Σαμιώτικο κρασί
Asian: Noodles salad, seaweed variety, botargo powder, 
roasted sesame, flying fish eggs, sauté vegetables, chili peppers, 
soy sauce with honey & sweet “Samos” wine  
Ιταλική: Ρόκα με καρύδιa, cranberries, κροκέτες κατσικίσιου τυριού
& vinaigrette από αχλάδι αρωματισμένο με κόκκους βανίλιας
Italian: Rocket salad with walnuts, cranberries, goat cheese
croquettes & pear vinaigrette flavored with vanilla seeds     

Σαλάτες
Salads

Bucatini pepperoncinο: Bucatini, ελαιόλαδο, σκόρδο, pepperoncino, 
σπόροι ελιάς 
Bucatini pepperoncinο: Bucatini aglio e olio, pepperoncinο, olive seeds  
Panciotti scamorza: Panciotti με Ιταλικό τυρί scamorza, μελιτζάνα
& σάλτσα παρμεζάνας βασιλικού
Panciotti scamorza: Panciotti with scamorza cheese, aubergine
& parmesan-basil sauce 
Ριζότο σπαράγγια Ριζότο σπαράγγια, προσούτο crudo, confit λεμόνι
Asparagus risotto: Asparagus risotto, prosciutto crudo, lemon confit 

Ζυµαρικά
Pasta

Olympic



Πράσινη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, μαϊντανό, φαλάφελ, 
με παρθένο ελαιόλαδο & μοσχολέμονο 
Green salad with tomato, cucumber, parsley, falafel, olive oil & lime  
Μανιτάρια σωτέ με φρέσκα μυρωδικά & βαλσάμικο με μούρα 
Sauté mushrooms with fresh herbs & balsamic flavored with berries  
Μουσακάς λαχανικών με ελαφριά κρέμα από γάλα σόγιας 
Vegetable moussaka with light soy cream   
Burger λαχανικών με σπιτικές πατάτες & dip λιαστής ντομάτας 
Vegetable burger with homemade potatoes & sun-dried tomato sauce  
Σιμιγδαλένιος χαλβάς
Semolina halva  

Vegan Menu

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό στρατσιατέλα 
Chocolate soufflé with stracciatella ice cream  
Μιλφέιγ με κρέμα λεμονιού & σάλτσα καραμέλας 
Mille-feuille with lemon curd & caramel sauce  
Μηλόπιτα με παγωτό κανέλα
Apple crumble with cinnamon ice cream  
Sorbet φράουλα αρωματισμένο με μέντα 
Strawberry sorbet flavored with mint  

Επιδόρπια
Desserts

Ειδικές Διατροφικές Συνήθειες: Είμαστε στη διάθεση του κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να γνωρίζει εάν κάποια πιάτα περιέχουν συγκεκριμένα συστατικά. 
Παρακαλείστε να ενημερώσετε το σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε αλλεργία ή ειδική διατροφική ιδιαιτερότητα την οποία πρέπει να γνωρίζουμε.  Οι 
αναγραφόμενες τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και Δημοτικό Φόρο. Αγορανομικός Υπεύθυνος: Cesare Fabrizio Piredda. Ο καταναλωτής 
δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο). Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα 
δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Για τις σάλτσες και τα τηγανητά προϊόντα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.

Special Dietary Needs: We welcome inquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform your 
waiter of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request. All prices are in Euro and 
include VAT and City tax. Liable towards health authorities: Cesare Fabrizio Piredda. Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not 
been received (receipt – invoice). Τhe establishment is obliged to have printed forms available in a special location near the exit for the registration of 
complaints. We use sunflower oil for all dressings, vinaigrettes & deep-fried products. 

Φιλέτο κοτόπουλο βιολογικής εκτροφής 
Φιλέτο κοτόπουλο βιολογικής εκτροφής, αρωματικό ρύζι jasmine, 
σάλτσα φιστικιού, τραγανές νιφάδες κάρυ
Corn fed chicken fillet
Corn fed chicken fillet, jasmine rice, peanut sauce, crispy curry flakes  
Καρδιά από μοσχαρίσιο κιλότο 
Καρδιά από μοσχαρίσιο κιλότο ταλιάτα, τραγανές πατάτες, σαλάτα ρόκα
Heart rump steak tagliata 
Heart rump steak tagliata, crispy potatoes, rocket salad 
Φιλέτο λαβράκι 
Φιλέτο λαβράκι με σπανάκι, μαραθόριζα, κουκουνάρι, κρέμα τσουκνίδας, 
ντοματίνια, τραγανές νιφάδες ρυζιού με λεμόνι & τζίντζερ 
Sea bass fillet 
Sea bass fillet with spinach, celeriac cream, pine nuts, nettle cream, 
cherry tomatoes, crispy rice flakes with lemon & ginger 
Χοιρινή κοτολέτα 
Χοιρινή κοτολέτα, πουρές μήλου, σελινόριζα, καρύδι, πετιμέζι
Pork cutlet 
Pork cutlet, apple purée, celeriac, walnut, molasses  

Το μενού είναι διαθέσιμο από 19∶00 έως 23∶00
Menu is served from 19∶00 – 23∶00

Κυρίως Πιάτα 
Main Courses


