Salads / Σαλάτες
Greek salad with Kefalonian feta and olives
Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο

Rocket and lettuce, sun dried tomatoes parmesan cheese and balsamic
vinaigrette
Ρόκα Παρµεζάνα, µαρούλι, λιαστές τοµάτες και βινεγκρέτ βαλσάµικου
ξυδιού

Caesar salad with lettuce and roast chicken
Σαλάτα µε µαρούλι sauce Caesar και ψητό κοτόπουλο

Tomato, cucumber, romaine lettuce, chicken, haloumi cheese croutons
with a honey sauce
Αντί Καίσαρα µε ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, ψητό κοτόπουλο, χαλούµι
µε σως µελιού

Mediterranean with tomatoes, lettuce, feta cheese, cucumber, balsamic
vinaigrette of Kalamata
Μεσογειακή µε µαρούλι, ντοµάτα, φέτα Κεφαλονιάς , αγγούρι και
βινεγκρέτ βαλσάµικου Καλαµάτας

Seasonal salad
Σαλάτα εποχής

Boiled greens
Βραστά χόρτα

Appetizers / Ορεκτικά
Traditional home made Tzatziki
Παραδοσιακό τζατζίκι

Potatoes salad with mayonnaise marinated with METAXAS 3* brandy
Πατατοσαλάτα µε µαγιονέζα αρωµατισµένη µε brandy

Traditional "Taramosalata" (fish roe salad)
Παραδοσιακή ταραµοσαλάτα

Grilled haloumi with honey vinaigrette
Χαλούµι σχάρας µε σως µελιού

"bou giourdi" spice feta cheese in oven with tomatoes sauce
"Μπουγιουρντί" µε φέτα, σάλτσα ντοµάτας και µπούκοβο

Kefalonian Feta in filo pastry with honey and black sesame
Ψητή φέτα Κεφαλονιάς σε φύλλο κρούστας µε θυµαρίσιο µέλι

Bourekakia with chicken mushrooms and yellow cheese
Μπουρεκάκια µεσσηνιακής ζύµης µε κοτόπουλο και κασέρι

Grilled country sausage
Χωριάτικο ψητό λουκάνικο

Fried meatballs
Κεφτεδάκια τηγανιτά

Grilled fresh mushrooms
Ψητά µανιτάρια πλευρώτους

Appetizers / Ορεκτικά
Garlic bread
Σκορδόψωµο

Traditional Kefalonian " Riganada"
Κεφαλλονίτικη Ριγανάδα

Variety of grilled season vegetables
Ποικιλία ψητών λαχανικών εποχής

Real handmade fried potatoes
Φρέσκες τηγανιτές πατάτες

Fried calamari
Καλαµαράκια τηγανιτά

Grilled Octopus
Χταπόδι σχάρας

Octopus marinated in vinegar
Χταποδάκι ξυδάτο

Steamed mussels with herbs and white wine
Μύδια αχνιστά µε αρωµατικά βότανα και λευκό κρασί

Tortigias stuffed with tuna salad, lettuce and tomato
Τορτίγιες µε τόνο, ντοµάτα και µαρούλι

Anchovies
Γάυρος τηγανιτός

Sardines
Σαρδέλες

Pasta / Ζυµαρικά
Penne with tomato mozzarella and basil pesto
Πέννες µε τοµάτα, µοτσαρέλα και πέστο βασιλικού

Penne with chicken, peppers, and Greek red saffron from Kozani
Πέννες µε κοτόπουλο, κρόκο Κοζάνης, πολύχρωµες πιπεριές

Spaghetti carbonara
Σπαγγέτι καρµπονάρα µε καπνιστό µπέϊκον

Penne with Shrimps, Ouzo, tomatoes and Kefalonian feta cheese
Πέννες µε γαρίδες ούζο, ντοµάτα και φέτα

Grilled main Dishes / Κυρίως πιάτα της ώρας
Pork steak
Χοιρινή σπαλοµπριζόλα

Chicken fillet
Κοτόπουλο φιλέτο

Country burger Grandma's recipe
Μπιφτέκι χωριάτικο µε µοσχαρίσιο και χοιρινό κιµά

Medallions of pork tender loin
"Μενταγιόν" από ψαρονέφρι

Veal steak
Μοσχαρίσια µπριζόλα γάλακτος

Beef filet steak
Μοσχαρίσιο φιλέτο

Lamb chops
Αρνίσια παϊδάκια

Traditional Kefalonian & Greek cuisine
Ελληνική και Κεφαλλονίτικη κουζίνα
Kefalonian meat pie with handmade filo pastry
Παραδοσιακή κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα µε χωριάτικο φύλλο

Lamb stuffed with feta cheese wrapped in vine leaves
Αρνί τυλιγµένο σε αµπελόφυλλα γεµιστό µε φέτα

Beef "kokinisto cooked in pot with onions, tomatoes and white wine
Μοσχαράκι κοκκινιστό

Kefalonian rabbit marinated in vinegar with tomatoes and garlic
Κεφαλλονίτικο κουνέλι

Traditional Mousaka
Μουσακάς

"Bakaliaros skordalia" Fried salt cod fish with potatoes garlic deep
Μπακαλιάρος σκορδαλιά

" Melitzanes papoutsakia" eggplant stuffed with minced meat
Μελιτζάνες παπουτσάκια

" Gemista " stuffed vegetables with rice and herbs ( Veg. meal)
Γεµιστά

" Melitzanes Imam " eggplant with tomatoes, onions and feta cheese
Μελιτζάνες Ιµάµ

White beans in tomato sauce
Γίγαντες

We recommend you modern plates with Greek touch
Μοντέρνα πιάτα µε Ελληνικά στοιχεία
Chicken fillet with mavrodafni wine of Patrai, honey and coriander
Φιλετάκια κοτόπουλο µε Μαυροδάφνη , µέλι και κόλιανδρο

Chicken fillet with METAXAS brandy, tomatoes bacon and cream
Φιλετάκια κοτόπουλο µε brandy, µπέϊκον, και κρέµα γάλακτος

Chicken schnitzel with tomato sauce and parmesan cheese
Σνίτσελ κοτόπουλο µε τριµµένη παρµεζάνα και σάλτσα ντοµάτας

Burger with cheese and cheddar sauce
Μπιφτέκι µε σως Τσένταρ

Beef burger with mushrooms, METAXAS brandy and cream
Μπιφτέκι µε µανιτάρια, brandy και κρέµα γάλακτος

Pork tender loin with Dijon mustard, red saffron and pink pepper
Ψαρονέφρι µε σαφράν, µουστάρδα Ντιζόν και ροζ πιπέρι

Beef filet steak with METAXAS 3* and green pepper sauce
Μοσχαρίσιο φιλέτο µε σάλτσα brandy και πράσινο πιπέρι

Beef filet steak, mavrodafni wine and balsamic vinegar from Kalamata
Φιλέτο µόσχου µε µανιτάρια και βαλσάµικο ξύδι Καλαµάτας

Sea food / Ψαρικά
Sword fish filet / Ξιφίας φιλέτο
Sea bass / Λαυράκι
Sea bream / Τσιπούρα
Striped mullet / Κουτσοµούρες
Sardines / Σαρδέλες
Anchovies / Γάυρος
White bait / Αθερίνα
Fried calamari / Καλαµαράκια τηγανιτά
Grilled calamari / Καλαµάρι ψητό
Shrimps grilled / Γαρίδες σχάρας

Desserts
Desserts & ice cream
Baklavas

Chocolate soufflé

Panna cotta

Patsavouropita

Greek yogurt with honey

Ice cream
Vanilla, chocolate, pistachio, banana

Milk shake

