
Το μενού του εστιατορίου μας, είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να σας γεμίσει ενέργεια κι 
ευεξία, καλύπτοντας πληθώρα γευστικών προτιμήσεων και προσφέροντας ένα ευχάριστο 
αίσθημα κορεσμού. 
Παρέχοντας ειδικά σχεδιασμένα πιάτα, είναι σε θέση να καλύψει  τις διατροφικές 
απαιτήσεις ατόμων με δυσανεξία στη γλουτένη, με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και 
φυτοφάγων, επισημαίνοντας τους σημαντικές διατροφικές πληροφορίες. Τα συγκεκριμένα 
μενού έχουν τη συνεχή ενημέρωση και διαιτολογική παρακολούθηση,  της διατροφολόγου 
Ορφανουδάκη Αναστασίας, ώστε η θερμιδική και θρεπτική αξιολόγηση να έχει απόλυτη 
συνάφεια με το πιάτο που σας προσφέρετε. 
Όλα τα υλικά είναι άριστης ποιότητας, χαρίζοντας σας ασφάλεια και σιγουριά για τη 
θρέψη και την ποιότητα των πιάτων που καταναλώνετε.
Για όσους το φαγητό δεν είναι μόνο τέρψη, αλλά και θρέψη, δοκιμάστε τώρα τα απόλυτης 
γαστρονομικής πληρότητας μενού του εστιατορίου μας.

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΙΑΤΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Ζεστό καλωσόρισμα με Ρεβιθάδα από την Κέφαλο (παραδοσιακά 
ψητά ρεβίθια. Η Κέφαλος είναι ένα χωριό στην Κω, διάσημο 
μεταξύ άλλων για τα ρεβίθια του, τα οποία ψήνονται για 12 ώρες 
στο φούρνο). Ποικιλία παραδοσιακών ψωμιών από την Κω.
Τα ψωμιά συνοδεύονται από αρωματικό ελαιόλαδο 
& αγνό βούτυρο για όσους επιθυμούν.  

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ €

Σπιτικό Τζατζίκι  4
Στραγγιστό γιαούρτι της Κω, σκόρδο, 
αγγούρι, άνηθο, ελαιόλαδο, ούζο & ξύδι 

Φάβα από την Σαντορίνη 5 
Φάβα βρασμένη με αρωματικά, δουλεμένη με ελαιόλαδο, 
λεμόνι & σοταρισμένο κρεμμύδι με άνυδρες ντομάτες

Παραδοσιακή Μοναστηριακή Μελιτζανοσαλάτα 5
Κώτικη μελιτζάνα ψημένη στα κάρβουνα με σκόρδο, 
μαϊντανό, παρθένο ελαιόλαδο, ταχίνι & χυμό λεμόνι

Χοιρομέρι με πεπόνι ή σύκα στην εποχή τους  12
Προσούτο 24 μηνών ωρίμανσης της οικογένειας 
Στρεμμένου από την Ευρυτανία. 
Το σερβίρουμε με πεπόνι ή σύκα στην εποχή τους
 
Καρπάτσιο από καπνιστό ή όχι βοδινό φιλέτο  13
με άγρια πιπεράτη ρόκα και παρθένο ελαιόλαδο
με σιρόπι από μούρα
φρέσκο βοδινό φιλέτο που το επεξεργαζόμαστε
με Κώτικα αρώματα 

Άγριος σολομός Νορβηγίας καπνιστός 16
Φιλέτα ερυθρού σολομού Νορβηγίας που τον καπνίζουμε 
με Κώτικα αρωματικά ξύλα από τριανταφυλλιές
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ΣΑΛΑΤΕΣ €

Χωριάτικη   6
Γνήσια Ελληνική σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, 
κρεμμύδι, ελιές, ρίγανη τυρί φέτα, ελαιόλαδο   

Σαλάτα με κινόα & μυρωδικά του κήπου 8
Λόλα, ρόκα, σπανάκι, ραντίτσιο, πιπεριές πολύχρωμες, 
φρέσκο κρεμμύδι, πορτοκάλι, πολύχρωμη κινόα, καρύδια, 
σουσάμι, παρμεζάνα & σάλτσα από φυστικοβούτυρο  

Σαλάτα με καρπούζι, πεπόνι, τυρί φέτα & τσακιστές ελιές 8
Καρπούζι, πεπόνι, τσακιστές ελιές, τυρί φέτα, 
παρθένο ελαιόλαδο. 

Σαλάτα με αρωματικά λαχανικά & καπνιστό σολομό 13
Ρόκα, σπανάκι, μαϊντανό, δυόσμο, σγουρό πράσινο μαρούλι,  
σολομό καπνιστό, ξηρούς καρπούς & πικάντικη σάλτσα με 
παλαιωμένο ξύδι σφένδαμου, μέλι, μουστάρδα & λάδι

Σαλάτα με πράσινα σπαράγγια, συκώτι χήνας &  14
βελουτέ από έχτρα παρθένο ελαιόλαδο  
με άρωμα φασκομηλιάς 
Κορυφές πράσινων σπαραγγιών, βρασμένες ελαφρά, 
συκώτι χήνας & πολύχρωμες μικρές ντομάτες

Όλα τα προϊόντα είναι από παραγωγούς της Κω

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΩ 
Ντοματοκεφτέδες με δυόσμο & σιρόπι σφένδαμου  6
Κεφτέδες από κώτικες ντομάτες, φρέσκο κρεμμύδι, 
αυγό, δυόσμο & «παγωτό» ντομάτας

Σαγανάκι με κρασοτύρι & γλυκό ντοματάκι  10
με σταφιδωμένες μαύρες ελιές
Κρασοτύρι τηγανισμένο με κουρκούτι, μαρμελάδα από 
γλυκό ντοματάκι & σταφιδωμένες ελιές

Ριζότο με βασιλικά μανιτάρια, κιτρινόριζα & τρούφες 14
Ριζότο με βασιλικά μανιτάρια, ζωμό λαχανικών, παρμεζάνα 
24 μηνών ωρίμανση, κρασί Μαλαγουζιά & 1 γραμμάριο μαύρη 
τρούφα Η επιπλέον φρέσκια τρούφα χρεώνεται 
(το γραμμάριο 5 €)

Όλες οι παρασκευές ζυμαρικών είναι χειροποίητες παραγωγής μας

ΘΑΛΑΣΣΙΝA ΑΠO ΤΟ 
ΑΙΓΑIΟ ΠEΛΑΓΟΣ  €

Φιλέτο από λαβράκι «στο τηγάνι» σε μπουγιαμπέσα 14 
θαλασσινών με ζεστή σαλάτα από καρπό μάραθου,  
ντοματίνια & πράσινες ελιές 
Φιλέτο από λαβράκι σοτέ με μπουγιαμπέσα καβουριών 
& ζεστή σαλάτα από μάραθο, ντοματίνια, ελιές, 
μαϊντανό & Μαλαγουζιά

Φιλέτο σολομού σε απαλή  κρούστα μουστάρδας   15
& ξηρών καρπών, μυρωδικά & φρέσκο σπανάκι σοτέ 
Ψητό φιλέτο σολομού σε κρούστα από αμύγδαλα, 
φουντούκια, φυστίκια Αίγινας & μυρωδικά

Γαρίδες σαγανάκι με ούζο, ντομάτα & βασιλικό  16
Μεγάλες γαρίδες σοτέ αναμμένες με ούζο σε φρέσκια 
σάλτσα ντομάτας με ή χωρίς τυρί φέτα

Μακαρόνια της τράτας  17
Μακαρόνια μαγειρεμένα με θαλασσινά, γαρίδες, μύδια, 
καραβίδες, ούζο & χόρτα της θάλασσας

Καπνιστό φιλέτο φρέσκου τόνου στη σχάρα  18
 +/-350gr MR  
Το σερβίρουμε με μίνι σαλάτα με σταμναγκάθια

Αστακομακαρονάδα για 2 άτομα +/- 800 gr. lobster 60
Πραγματικά ψαράδικη Αστακομακαρονάδα με φρέσκια
ντομάτα, σκόρδο κόκκινο κρασί & μυρωδικά
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ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ €

Παραδοσιακό χοιρινό σουβλάκι με λαχανικά & πίτα  14
+./-350gr M

Φιλέτο κοτόπουλο, ελαφρά καπνισμένο σωτέ με 17 
Αραβικό καφέ, πράσινο πιπέρι & σάλτσα λευκού κρασιού  
+./-350grM 

Αρνίσιο καρέ γαλλικής κοπής σε κρούστα μυρωδικών 32 
για δύο άτομα +/-800gr M. 

ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Rib-eye +/-550 γρ. MR με βούτυρο από κωακά βότανα  26
& σάλτσα ΜΕΤΑΧΑ12*  
Το σερβίρουμε με τηγανιτό αυγό σε φωλιά πατάτας 
& φύτρα άγριου καρότου

Μοσχαρίσιο φιλέτο με ουρά αστακού 
& αναμμένα  με ούζο  38
Το σερβίρουμε σε σάλτσα από λάϊμ. 
Ριζότο με κιτρινόριζα & σχοινόπρασο
                                                                                      
Wagyu Tomahawk +/- 850gr R/MR  60
Το σερβίρουμε με πράσινη σαλάτα καπνιστού σολομού 
& σάλτσα εσπεριδοειδών & σησάμι

Kobe filet +/- 650gr R/MR   70
Το σερβίρουμε με πράσινη σαλάτα καπνιστού σολομού 
& σάλτσα εσπεριδοειδών με σησάμι

Tα ειδικά αυτά κρέατα ψήνονται σε Josper ή Robata

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  
Πατάτες τηγανιτές  4

Λαχανικά ατμού & σοτέ με ελαιόλαδο 5

Ποικιλία τοπικών τυριών 8
Ποικιλία από τυριά τοπικού τυροκομείου αλλά και από τη
νησιωτική Ελλάδα. Τα σερβίρουμε με κριτσίνια, θυμαρίσιο μέλι, 
ξηρούς καρπούς &  φρούτα εποχής
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GΑSTRONIKOS PIZZA    €

Πίτσα με σάλτσα ντομάτα, μοτσαρέλα & βασιλικό  9

Πίτσα Ελληνική με σάλτσα ντομάτα, τυρί φέτα,  12 
πράσινες ελιές, κρεμμύδι, ρίγανη, ρόκα, & δυόσμο 

Πίτσα πικάντικη με ντομάτα, μοτσαρέλα,  13
λουκάνικο πικάντικο, ελιές & τσίλι 

Πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα, ζαμπόν, λουκάνικο,  14
μπέικον, πιπεριές  

Πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα, μανιτάρια, ζαμπόν,  15
μπέικον, κρεμμύδι, πιπεριά, αυγό   

Πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα, τόνο, κρεμμύδι, μαρούλι 15

CALZONE με ντομάτα, μοτσαρέλα, ρίγανη,  15
ζαμπόν ωρίμανσης, μανιτάρια, πιπεριά 

Πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα & προσούτο Πάρμας 16



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ    €

Κρέμα καραμέλα με βασιλικό 6
(αυγά, ζάχαρη, καραμέλα, βανίλια, βασιλικός & 
εσπεριδοειδή) 

Mille-feuille με φρέσκιες φράουλες  6
(με χειροποίητη ζύμη και παραδοσιακή αρωματική κρέμα
με βανίλια, πράσινο πιπέρι και φρέσκες φράουλες)

"Ψημένο" Cheesecake σοκολάτας με λευκά 7
φουντούκια macadamia
(τυρί Φιλαδέλφειας φτιαγμένο με ζάχαρη, κρόκους αυγών,
αρώματα και λευκά φουντούκια macadamia)

Tiramisu με Tia Maria & Marsala   7
(τυρί mascarpone σερβίρεται με ζάχαρη, κρόκους αυγών,
αρωματικά ποτά και κρέμα γάλακτος)

Γλυκιά “πικρή” σοκολάτα σε τραγανή βάση πραλίνας,  7 
παγωτό τσίλι και βανίλια με δυόσμο 

Black Forest  8
(κέικ κρέμας με φρούτα του δάσους και σοκολάτα)

Banoffee 8
(γλυκό γάλα,digestive μπισκότα, μπισκότα digestive σοκολάτας,
βούτυρο, μπανάνες, κουβερτούρα)

Valrhona chocolate soufflé 10
(επιδόρπιο με αυγά, ζάχαρη, 
βούτυρο και σοκολάτα Valrhona) 

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες ή διαιτητικές διαταραχές

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 
(απόδειξη - τιμολόγιο). Στην παρασκευή των σαλατών, των φαγητών και των γλυκών, 
χρησιμοποιείται ελαιόλαδο ή φυτικό βούτυρο. Στην παρασκευή των τηγανιτών 
χρησιμοποιείται ηλιέλαιο Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα Δελτία Παραπόνων. 
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Κος Ελευθέριος Γάτης
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται: Σέρβις,Φ.Π.Α., Δημοτικός Φόρος
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