
VEGETARIAN AND VEGAN MENU 

Strawberry Gazpacho   V & VG 

With Kalamata black olives, cucumber, silken tofu and toasted pumpkin seeds 

Gazpacho Φράουλα 

Με μαύρες ελιές Καλαμών, αγγούρι, τυρί τόφου και φρυγανισμένους σπόρους κολοκύθας 

16€ 

 
Vegetables ‘cooked and raw’   V & VG 

A taste of fresh seasonal vegetables, beetroot, beans, fennel with herbs and leaves 

Λαχανικά ‘ωμά και μαγειρεμένα’ 

Φρέσκα λαχανικά εποχής, παντζάρι, φασολάκι, φινόκιο με βότανα και μυρωδικά 

18€ 
 

Tomato Salad   V & VG 
Salad of baby tomatoes with passion fruit and vanilla 

Σαλάτα Τομάτας 
Σαλάτα από τοματίνια με φρούτα του πάθους και βανίλια 

16€ 
 

 

Beetroot Risotto   V & VG 
With fresh peas, roasted beetroot and wasabi cream 

Ριζότο Παντζάρι 
Με φρέσκο αρακά, ψητά παντζάρια και κρέμα γουασάμπι 

19€ 

 
Gnocchi   V 

Goat cheese gnocchi, artichoke textures and Parmesan cheese 

Νιόκι 
Νιόκι από κατσικίσιο τυρί, υφές αγκινάρας και τυρί παρμεζάνα 

20€ 

 
Ricotta and Spinach Ravioli   V 

With roasted wild mushrooms, fresh summer vegetables and slow cooked cherry tomatoes 

Ραβιόλι από Σπανάκι και Ricotta 
Με ψητά άγρια μανιτάρια, φρέσκα λαχανικά εποχής και σιγομαγειρεμένα τοματίνια 

23€ 

 

 

 



Roasted Zucchini   V & VG 

Summer squash, roasted onions, pickled mushrooms and sheep yogurt 

Κολοκυθάκια Ψητά 

Κολοκύθα, ψητά κρεμμύδια, πίκλα μανιταριού και πρόβιο γιαούρτι 

19€ 

 

Miso Glazed Aubergine   V & VG 
With silken tofu, pine nuts, broccoli and soy sauce 

Μελιτζάνα με Μίσο 
Με τυρί τόφου, κουκουνάρι, μπρόκολο και σόγια σως 

18€ 

 

Wild Mushroom   VG 
Fregola with mix of wild mushroom, roasted summer fennel and tomato 

Άγρια Μανιτάρια 
Κους κους με άγρια μανιτάρια, ψητό φινόκιο και τομάτα 

17€ 

 

 

Strawberry & Shiso   V & VG 

Textures of strawberry with basil parfait and fresh shiso 

Φράουλα & Shiso 

Υφές φράουλας με παρφέ βασιλικού και φρέσκο shiso 

18€ 

 

Tonka with Chocolate   V 

Soft chocolate mousse, tonka bean ice-cream, almonds and miso caramel 

Τόνκα με Σοκολάτα 

Μούς σοκολάτας, παγωτό τόνκα, αμύγδαλα και καραμέλα με μίσο 

17€ 

 

Fresh Summer Fruits   V & VG 
Mix of exotic and local fruits 

Φρέσκα φρούτα εποχής 
Σαλάτα με τοπικά και εξωτικά φρούτα 

14€ 

 

 

 



Sorbet and ice cream of your choice   V 

Σορμπέ και παγωτά τις επιλογής σας 
7€ per scoop 

 

 
 

O ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ) 

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE) 

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Φιλοδώρημα δεν συμπεριλαμβάνεται. 

All taxes are included. Gratuity is not included. 

 


