secret
/ˈsiːkrɪt/
noun

something you tell everybody to tell nobody

/ˈappetizers/
Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, πίκλες κρεμμυδιού,
gel ούζου & χώμα από χαρούπι
Grilled octopus with green fava, pickled onions, ouzo gel & carob crumble
€ 18
Κεφτεδάκια με δυόσμο και λιαστή τομάτα,
χαλούμι σχάρας, ψητά τοματίνια & λάδι βασιλικού
Meatballs with spearmint and dried tomato,
grilled haloumi cheese & cherry tomatoes with basil oil
€ 17
Τυρόπιτα κανταΐφι με gel βατόμουρου, τσάτνεϋ καρότου & λάδι μαϊντανού		
Cheese pie in puff pastry with blackberry gel, carrot chutney & parsley oil
€ 17
Spring rolls σπανακόπιτα με σως γιαουρτιού					
“Spanakopita” spring rolls with yoghurt sauce
€ 16

/ˈsalads/
Ελληνική σαλάτα με τοματίνια, κρίταμο & κρουτόν χωριάτικου φύλου
Greek salad with cherry tomatoes, samphire & traditional fyllo croutons
€ 15
Καλοκαιρινή σαλάτα με ρεβίθια, κινόα, αβοκάντο & σάλτσα εσπεριδοειδών		
Summer salad with chickpeas, quinoa, avocado & citrus fruit sauce
€ 16
Ελληνική Caesar’s με λαχανίδα, γραβιέρα, παστράμι,
κρουτόν πίτας & σάλτσα από μάραθο
Greek Caesar’s salad with kale, Greek graviera cheese, pastrami,
pitta bread croutons & fennel sauce
€ 17

/ˈpasta&risotto/
Ραβιόλια γεμιστά με καβούρι & σάλτσα από καραβίδες			
Ravioli filled with crab meat and crayfish sauce
€ 19
Πένες με κολοκυθάκια, πέστο άνηθου & φέτα				
Penne with zucchini, dill pesto & feta cheese
€ 17
Ελληνική καρμπονάρα με σύγκλινο Μάνης & Νιώτικο κεφαλοτύρι		
Greek carbonara with traditional smoked pork & kefalotyri cheese from Ios
€ 18
Ριζότο ψητής κολοκύθας αρωματισμένο με φασκόμηλο,
lime με crumble από φιστίκια Αιγίνης & γιαούρτι
Roast pumpkin risotto flavored with sage,
lime with pistachio crumble & yoghurt
€ 17

/ˈseafood/
Λαβράκι σοτέ με κρέμα φασολιών 						
Sauteed sea bass with bean cream
€ 29
Μυλοκόπι σχάρας με αντίδια φρικασέ 						
Grilled croaker with endives in egg-lemon sauce
€ 30

whispers of the earth
/ˈfrom the grill/
Κοτόπουλο κοντοσούβλι με πίτα καλαμποκιού,
ψητή πατάτα, γιαούρτι & φρέσκο κρεμμυδάκι
Chicken “kontosouvli” with corn pita bread,
grilled potato, yoghurt and spring onions
€ 24
Κεμπάπ με τραγανές πιτούλες, colesslaw με αγγούρι,
πατάτες Σαντορίνης, ψητή πιπεριά Φλωρίνης & σάλτσα γιαουρτιού		
Kebab with pitta bread, coleslaw with cucumber,
Santorini potatoes, grilled red pepper & yoghurt sauce
€ 27
Μοσχαρίσιο παγιάρ με σως Hollandaise Ελληνικών μυρωδικών,
τηγανητές γλυκοπατάτες, φύλλα αρακά & τοματίνια κονφί
Beef paillard with Greek herb Hollandaise sauce, fried sweet potatoes,
pea leaves & cherry tomatoes confit
€ 32
Αρνίσια παϊδάκια σχάρας με τσιπς πατάτας & κολοκυθάκια σχάρας		
Grilled lamb chops with potato chips & grilled zucchini
€ 30

keep to yourself
/main dishes/
Ελληνικό burger Βlack Αngus με γραβιέρα Κρήτης,
πέστο πιπεριάς φλωρίνης, κατίκι Δομοκού, παστράμι Δράμας,
ντιπ γιαουρτιού με δυόσμο & πατάτες τηγανητές
Greek burger Black Angus with Cretan graviera cheese, red pepper pesto,
katiki cheese, pastrami from Drama, yoghurt dip with spearmint & French fries		
€ 27

/ˈdesserts/
Banoffee με τραγανό μπισκότο, μπανάνα & καραμέλα βουτύρου
Banoffee with crispy biscuit, banana & butter caramel
€ 13
Ελληνικό cheesecake με ανθότυρο, μπισκότο από κριθαρένιο παξιμάδι
& αγριοκέρασο
Greek cheesecake with anthotyro cheese, barley rusk biscuit & wild cherry
€ 12
Τάρτα λεμoνιού σε τραγανή βάση σοκολάτας με αφράτη Ιταλική μαρέγκα
Lemon pie on crispy chocolate biscuit with fresh Italian meringue
€ 12
Εκλαίρ σοκολάτας
Chocolate éclair								
€ 13
Φρέσκια φρουτοσαλάτα
Fresh fruit salad
€ 11

					

Παγωτό της επιλογής σας (2 μπάλες)
Συνοδευτικές σάλτσες: σοκολάτα, φράουλα, καραμέλα
Ice-cream of your choice (2 scoops)
Chocolate, strawberry, caramel sauces
€ 11

Πιάτο για χορτοφάγους / Vegetarian dish
Πιάτο υγιεινής διατροφής / Healthy dish
Χρησιμοποιήθηκαν καταψυγμένα υλικά / Frozen ingredients have been used
Στις σαλάτες χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο, στα τηγανητά φυτικό λάδι και η φέτα είναι Ελληνική.
Extra virgin olive oil used in salads, vegetable oil in fried items and feta cheese is Greek.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το
νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice).
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
All prices are inclusive of taxes.

