Ζεστά ψωμάκια με ντιπάκια
Hot buns with dips/

€

0,90

Ομελέτες / Omelets
Αυγά σκραμπλ με καπνιστό σολομό μαριναρισμένο
€ 6,50
με πορτοκάλι άνηθο μέλι και κόκκους σιναπιού
Scrambled eggs with smoked salmon marinated with orangedill, honey and sinapis seeds
Αυγά ποσέ με κροκέτες πατάτας, φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί
και σαλάτα
Eggs posset with potatoes croquettes, crispy handmade bread and salad
Ομελέτα απλή με πράσινη σαλάτα
Plain Omelet with green salad

€

6,00

€

4,00

Επιλέγοντας από ντομάτα, ζαμπόν, τυρί, μπείκον, μανιτάρια, πιπεριές + € 0,50/τεμ.
With any of the following tomato, ham, cheese, bacon, mushrooms, peppers + € 0,50/each
Αυγά με μπέικον συνοδευμένα με καπνιστές ντομάτες
Eggs and bacon served with smoked tomatoes

€

5,00

€

5,00

Σκιαθίτικο Πρωινό
Skiathos Breakfast suggestions
Παραδοσιακά τηγανιτά πιτάκια «Πλακόπιτες» με μέλι και τυρί Σκιάθου
Traditional fried pies “Plakopites” with cheese and honey from Skiathos

Στραπατσάδα με Αυγά Σκιάθου και κατσικίσιο ντόπιο τυρί
€ 5,50
Scrambled eggs “Strapatsada” with tomato, local eggs and white goat cheese
Πίτα ταψιού με χόρτα και μυρωδικά από τους αγρούς
και χλωρό τυρί Σκιάθου
Baked pie with herbs from our hills and freshly matured local cheese
Ντόπια αυγά τηγανιτά πάνω σε σάλτσα ντομάτας
με φέτα Σκιάθου και βασιλικό
Local eggs fried on tomato sauce with Skiathos feta and basil

€

5,00

€

5,00

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΜΠΕΡΓΚΕΡΣ / SandwichES & BURGERS
Κλαμπ Σάντουιτς Μπέικον με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Bacon Club Sandwich with home French
Κλαμπ Σάντουιτς Κοτόπουλο με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Chicken Club Sandwich with home French fries
Μπέργκερ από 100% μοσχαρίσιο κιμά Μπλακ Άνγκους
σε ψωμάκι μπριός με τραγανό μπέικον και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Burger made exclusively from the finest Black Angus veal in brioche bread
with crispy bacon and home French fries

€

5,50

€

6,50

€

8,00

Ελληνικό σάντουιτς από ζυμωτό ψωμί με φέτα,
€ 4,50
λαχανικά και πέστο λιαστής ντομάτας
Greek sandwich in handmade bread with feta, vegetables and sundried tomato pesto
Σάντουιτς με καπνιστό σολωμό, σε τραγανό ψωμάκι με πέστο
βασιλικού και baby ρόκα
Sandwich with smoked salmon in crispy handmade bread with basil pesto
and baby rocket
Τοστάκι με ζαμπόν και τυρί
Toast with ham and cheese

€

5,50

€

2,50

€

7,50

Ορεκτικά / Starters
Χοιρινή τηγανιά με αρωματικές πιπεριές πάνω σε τραγανές πιτούλες
Fried diced Pork with aromatic peppers on a canapé of crispy pita breads

Αρωματικά κεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτας και μους φέτας
€ 7,00
Greek meatballs with various herbs served with tomato sauce and feta mousse
Τριλογία μπρουσκέτας με γεύσεις Μεσογείου
Trilogy of Mediterranean flavored garlic bruschette
Ναπολεών ψητών λαχανικών με κυπριακό χαλούμι
Grilled vegetables Napoleon with Haloumi cheese from Cyprus
Τριλογία μανιταριών σοτέ με φρέσκο θυμάρι και κονιάκ
Trilogy of mushrooms sauté with fresh thyme and cognac

€

5,00

€

6,50

€

5,50

Γόνος καλαμαριού, Σκιάθου με πέστο βασιλικού και άρωμα ούζου
Baby squids from Skiathos sauté with ouzo and basil pesto
Φλογέρες τυριών με ντρέσινγκ καρπουζιού και μαυροκούκι
Spring rolls made of cheese dressed with watermelon and black sesame

€

6,50

€

6,50

€

8,50

€

9,50

€

7,50

€

3,50

€

4,00

€

8,50

€

6,50

€

7,50

€

8,50

Καρπάτσιο από λαβράκι μαριναρισμένο σε μοσχολέμονο
Carpaccio from sea bass marinated in lime and extra virgin olive oil
Οστρακοειδή σοτέ αρωματισμένα με λευκό κρασί και σκόρδο
Sea shells sauté flavoured with white wine and garlic
Χταποδάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και αρωματική σάλτσα ντομάτας
Local octopus with caramelized baby onions and tomato sauce
Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με άρωμα από ελληνικό μοσχοσίταρο
Home French fries flavored with Greek tsimeni spice
Ντελικάτο τζατζικάκι
Delicate Tzatziki

Σαλάτες / Salads
Πράσινη σαλάτα με χοιρινά φιλετίνια καρέ ντομάτας
με ξυνομυζήθρα Κρήτης και ντρέσινγκ παλαιωμένου μπαλσάμικου
Green salad with fine cut pork fillets and tomatoes, with xinomizithra Cretan
cheese and matured balsamic vinegar dressing
Ελληνική χωριάτικη σαλάτα με αγνό παρθένο ελαιόλαδο
Greek salad with extra virgin olive oil
Σαλάτα κινόας με ψιλοκομμένα μεσογειακά λαχανικά,
κρίταμα απ τις ακρογιαλιές μας και βινεγκρέτ λεμονιού
Quinoa salad with fine cut Mediterranean vegetables, ”kritama” herbs
grown in the rocks of our seaside and lemon vinaigrette
Σαλάτα του Καίσαρα με ζουμερά φιλετάκια κοτόπουλου
Caesar’s Salad with juicy chicken fillets

Πράσινη σαλάτα με σολομό, πεπόνι, καρύδια
€ 9,00
και βινεγκρετ εσπεριδοειδών
Green Salad with smoked salmon, honey melon, walnuts and citrus fruits dressing
Σαλάτα νισουάζ με λαχανικά στον ατμό ψητό
φιλέτο φρέσκου τόνου από τις Σποράδες και ντρέσινγκ μοσχολέμονου
Nicoise salad with steamed vegetables, lime dressing and fresh grilled
tuna fillet from the Sporades islands

€

9,50

Ζυμαρικά / Pasta
Πέννες με κοτόπουλο μανιτάρια, μοτσαρέλα και λάδι τρούφας
Penne with chicken, mozzarella, mushrooms and truffle oil
Πέννες με ψαρονέφρι, λιαστή ντομάτα και καπνιστό τυρί Μετσόβου
Penne with juicy pork fillet, sundried tomato and traditional Greek smoked
cheese from Metsovo

€

10,00

€

10,50

Σπαγγέτι καρμπονάρα με φρέσκα μανιτάρια και μπέικον
Spaghetti carbonara with fresh mushrooms and bacon
Πέννες με φιλετάκια φρέσκου τόνου ντοματίνια
και θυμάρι από τον κήπο μας
Penne with fresh tuna fish fillet cherry tomatoes and thyme from our garden
Σπαγγέτι οστρακοειδών με ντόπιες γυαλιστερές, κυδώνια,
μύδια και θρούμπι
Spaghetti with fresh sea shells from the Sporades Sea and savory herb

€

8,50

€

12,00

€

11,50

€

10,00

Ριζότο / Risottos
Ριζότο κοτόπουλου με παντζάρι πολύχρωμες πιπεριές
και τυρί κρέμα συνοδευμένο με μπισκότο παρμεζάνας
Chicken risotto with beetroot, colorful peppers and cream cheese
served with parmesan biscuit

Ριζότο ποικιλίας μανιταριών με πορτομπέλο, πλευρώτους,
€ 10,50
πορτσίνι και λάδι τρούφας
Mushrooms risotto with portobellos, pleurotus, porcini mushrooms and truffle oil
Ριζότο με γόνο καλαμαριού αρωματισμένο με ούζο και πέστο από σπανάκι € 10,00
Risotto with baby squids and spinach perfumed with rocket pesto
Ριζότο θαλασσινών με οστρακοειδή αρωματισμένο με σαφράν
Seafood risotto with mussels, clams, cockles and saffron essence

€

11,50

