




ΟΡΕΚΤΙΚΑ | HORS D’ŒUVRE | ЗАКУСКИ

ΣΟΥΠΑ ΜΠΡΟΚΟΛΟ
Σούπα μπρόκολο με εστραγκόν και κρεμά μανούρι

VELUTÉ DE BROCOLIS
Soupe de brocoli à l’estragon et à la crème de fromage grec “manouri”

СУП ИЗ БРОККОЛИ
Суп из брокколи с эстрагоном и кремом из сыра манури

9
V-Η-G

ΤΑΡΤΑΡ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
Ταρτάρ καραβίδας* με ξύσμα μανταρινί, tigers milk και τσιπς από πάρνσιπ

TARTARE D’ÉCREVISSES 
Tartare d’écrevisses* au zest de mandarine, leche de tigre et chips de panais

ТАРТАР КРАБОВЫЙ
Тартар из краба* с мандариновой цедрой, 
«молоком тигра» и чипсами из пастернака 

18
V-Η-Ω

ΤΟ ΑΥΓΟ
Κρόκος αυγού κονφί, με καπνιστή κρεμά μανιτάρια, σιτάκε, 

crispy bacon και λάδι τρούφας
L’ŒUF 

Des jaunes d’œuf conflits à la crème aux champignons fumés “shiitaké”, 
bacon croustillant et huile de truffe

ЯЙЦО
Яичный желток конфи с копченым грибным кремом, шитаке, хрустящим 

беконом и трюфельным маслом
14

ΤΟ ΣΟΥΣΙ 
Νικγίρι με τομάτα κονφί και ρολάκια με μελιτζάνα κονφί 

και γεύση από γεμιστά της μαμάς
SUSHI À LA GRECQUE

Nikgiri aux tomates confites et des petits rouleaux d’aubergines confites 
et un goût de “gemista” de maison

СУШИ
Нигири с томатным конфи, рулетиками с баклажанами конфи и вкусом 

маминых фаршированных овощей
14

*κατεψυγμένο προϊόν | produit congelé | замороженный продукт



ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADES | САЛАТЫ

Η ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ
από το χτες στο σήμερα

SALADE GRECQUE MODERNE “HORIATIKI”
Depuis hier jusqu’aujourd’hui

СОВРЕМЕННЫЙ «ГРЕЧЕСКИЙ»
из прошлого в настоящее

14
V-Η-G 

Η ΠΡΑΣΙΝΗ
σαλάτα με βινεγκρέτ εσπεριδοειδών και τόνο

SALADE VERTE
Salade à la sauce vinaigrette, à la citronnelle et au thon

ИЗ ЗЕЛЕНИ
салат с цитрусовым соусом и тунцом

17

Eπιλογή χωρίς τόνο | Plat sans thon | на выбор без тунца
12

V-Η-G-Ω

Η ΡΕΒΥΘΟΣΑΛΑΤΑ
με αγιολί, φιλέτο μαύρης ελιάς, λεμονί κονφί και κοτόπουλο

SALADE AUX POIS CHICHES 
À l’aïoli, au filet d’olives noires, au citron et au poulet confit

САЛАТ С НУТОМ
с шалфеем, мякотью черных оливок, лимонным конфи и курицей

16

επιλογή χωρίς κοτόπουλο | plat sans poulet | на выбор без курицы
12

V-Η-G



Η ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ
με πράσινη σάλατα  και κοτόπουλο

SALADE CÉSAR 
À la salade verte et au poulet

«ЦЕЗАРЬ»
с зеленым соусом и курицей

16

επιλογή χωρίς κοτόπουλο | plat sans poulet | на выбор без курицы
14

V-Η

Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
με κοτόπουλο, noodles, λαχανικά και ένα dressing από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου

SALADE ASIATIQUE 
Au poulet, aux légumes nouilles et à la sauce du pays du soleil levant

АЗИАТСКИЙ САЛАТ
с курицей, лапшей, овощами и заправкой из страны восходящего солнца

18

επιλογή χωρίς κοτόπουλο | plat sans poulet | на выбор без курицы
14

V-Η



ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΡΥΖΟΤΑ | PÂTES - RISOTTI
МАКАРОНЫ - РИЗОТТО

ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ ΡΑΓΟΥ
Παπαρδέλες ραγού με παρμεζάνα και αυγό ποσέ (ραγού φουντουκιού)

PAPPARDELLE AL RAGU 
Papardelles au ragout, au parmesan et à l’œuf poché (ragout de noisette)

РАГУ ИЗ ПАПАРДЕЛЛЕ
Рагу из папарделле с пармезаном и яйцом пашот (рагу из фундука)

18
V-Η-S

ΤΟ ΡΥΖΟΤΟ “ΑΒΥΣΣΟΣ”
Ριζότο με μελάνι σουπιάς, μυρώνι και σιρόπι πιπεριάς Φλωρίνης

“ABYSS” RISOTTO 
Risotto à l’encre de seiche et au sirop de fenouil et aux poivrons de Florina

“ABYSS” РИЗОТТО
Ризотто с чернилами каракатицы и сиропом из перца Флорины

16
V-Η-G-Ω

Η ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ “BOTTARGA”
Καρμπονάρα με αυγοτάραχο και ξύσμα λεμονιού

“BOTTARGA” CARBONARA 
Spaghetti à la carbonara aux œufs de poisson et au zeste de citron

“BOTTARGA” КАРБОНАРА
Карбонара с боттаргой и лимонной цедрой

19
Η-S-Ω 



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | PLATS PRINCIPAUX | ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ
Πάνσεττα με πουρέ από μήλο, λάχανο κίμτσι, virtual bacon και σάλτσα από κόκκινο κρασί

FILET DE PORC 
Poitrine de porc à la purée de pomme, aux pomme chou kimchi, 

au bacon virtuel et sauce au vin rouge
СВИНИНА 

Панчетта с яблочным пюре, капустой, кимчи, virtual беконом и соусом из 

красного вина

22
G

ΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ
Μοσχαρίσια μπριζόλα λαιμού με καραμελώμενο κρεμμύδι, 

αέρινο πουρέ γλυκοπατάτας, τραγανά baby καρότα και πιπεράτη grave
FILET DE BŒUF 

Steak de bœuf aux oignons caramélisés, à la purée de pomme de terre douce, 
aux carottes baby croquantes et au grave poivrée

ГОВЯДИНА
Отбивная из говяжьей шеи с карамелизированным луком, воздушным пюре из 

сладкого картофеля, хрустящей молодой морковью и перечной подливкой 

26
Η-G

ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Φιλέτο κοτόπουλο με αγιολί, λαχανικά κονφί και λάδι από σαλάδο

LE POULET 
Filet de poulet, à l’aïoli de légumes confits et à l’huile de salado

КУРИЦА
Куриное филе с шалфеем, овощами конфи и маслом из копченой 

колбасы «саладо»
18

Η-G



ΤΟ ΑΡΝΙ
Aρνί* σε κρούστα μυρωδικών με πουρέ από αγκινάρες Ιερουσαλήμ με λευκή σοκολάτα, 

πατατούλες κονφί και βελούδινη σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι
L’AGNEAU 

Agneau* en croûte parfumée à la purée d’artichauts de Jérusalem, 
au chocolat blanc et à une sauce veloutée au thym

БАРАНИНА
Баранина* в корочке из пряных трав с пюре из артишоков Иерусалима с 
белым шоколадом, ломтиками картофеля конфи и бархатным соусом, 

приправленная тимьяном
26

Η-S-G

ΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ
Λαυράκι με κρέμα σέσκουλο, πουρέ κουνουπίδι, τηγανιτή μαραθόριζα και αφρό από lime

FILET DE BAR 
Bar à la crème de navet, à la purée de chou-fleur, au fenouil frit 

et à la et mousse de citron vert
МОРСКОЙ ОКУНЬ

Лаврак со свекольным кремом, пюре из цветной капусты, жареным 
фенхелем и лимонной пенкой

26
Η-S-G-Ω

Ο ΤΟΝΟΣ
Τόνος tataki με wakame, πουρέ μπρόκολο, καρότα και πράσα κονφί

TATAKI DE THON 
Thon Tataki, à la purée de wakame, aux brocolis, aux carottes et aux poireaux confits

ТУНЕЦ
Татаки из тунца с вакаме пюре, брокколи, морковью и луком-порей конфи

28
Η-S-Ω

*κατεψυγμένο προϊόν | produit congelé | замороженный продукт



ΓΛΥΚΑ | GÂTEAUX | ДЕСЕРТЫ

MAYOR CINAMON SPLASH
Τάρτα κανέλας με παγωτό κανέλας
Tarte de cannelle à la glace cannelle

Тарт из корицы с мороженым с корицей
10

SEMIFREDDO
Semifreddo Γιαούρτι με Επικάλυψη Glaze Πορτοκάλι και Pattin Κοκκίνου Γκρέιπφρουτ

Semifreddo de yaourt au glaçage d’orange et pattin de pamplemousse rouge
Йогурт семифредо, покрытый апельсиновым глясе 

с красным грейпфрутом
10

Η-S-G

Η ΠΑΒΛΟΒΑ
Μπεζέδες με κρέμα καρύδας και φράουλες 

PAVLOVA À LA NOIX DE COCO
Meringues à la crème de noix de coco et fraises 

PAVLOVA
Безе с ореховым кремом и клубникой

12
V-Η-S-G

Η ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ 
Γλυκιά Μοτσαρέλα με χαβιάρι ντομάτας, γλυκό κουταλιού ντομάτας 

και χώμα από δυόσμο
MOZZARELLA SUCRÉE

Mozzarella sucrée au caviar de tomate, compote de tomate et menthe 
СЛАДКАЯ МОЦАРЕЛЛА

Сладкая моцарелла с томатной икрой, томатным вареньем 
и основой из мяты

12
V-Η-G

PUMPKIN CHEESECAKE
Cheesecake Κολοκύθας με Σπιτικό Παγωτό Κανέλλα

CHEESECAKE À LA CITROUILLE
Cheesecake à la citrouille servi avec de la glace maison à la cannelle

ТЫКВЕННЫЙ ЧИЗКЕЙК
Чизкейк из тыквы с домашним мороженым с корицей

12
V-Η-G



*Please inform your waiter if you have any dietary requirements or allergies
*All prices include services, all taxes & VAT

*Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt - Invoice)
*Person in charge in case of market inspection: Siozos Konstantinos
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* Όλες οι παρασκευές ζυμαρικών μπορούν να είναι με επιλογή σπαγγέτι χωρίς γλουτένη
* Toutes les pâtes peuvent être préparées aux spaghettis sans gluten
* Во всех макаронных изделиях могут использоваться спагетти без клейковины

- Χορτοφαγικό πιάτο
- Πλούσιο σε Ω3 λιπαρά
- Υγιεινή επιλογή που περιέχει φυτικές ίνες και χαμηλά λιπαρά
- Περιέχει υπερτροφές για μια πιο ευεργετική επιλογή
- Επιλογή χωρίς Γλουτένη για όποιον έχει δυσανεξία και διατροφικές προτιμήσεις

- Plat végétarien
- Riche en gras Omega 3
- Choix sain qui contient des fibres et des matières végétales faibles en gras
- Ce plat a des qualités nutritives pour un choix plus avantageux
- Choix sans gluten pour tous ceux qui ont une intolérance ou des préférences
  alimentaires

- Вегетарианское блюдо
- Богато Омега 3
- Здоровый, низкокалорийный выбор, содержащий естественные волокна
- Содержит суперпищу в качестве более полезного выбора
- Выбор без клейковины для тех, у кого нетерпимость к определенным
  продуктам или диетические предпочтения
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