
Παρακαλώ ενημερώστε μας για πιθανή αλλεργία ή δυσανεξία. 

ΣΣααλλάάττεεςς  &&  ΛΛααχχααννιικκάά
ΤΤαα  εεπποοχχιιαακκάά  λλααχχααννιικκάά  εείίννααιι  ππααρρααγγωωγγήήςς  μμααςς..  ΚΚααλλλλιιεερργγοούύννττααιι  σσεε  ιιδδιιόόκκττηητταα  κκττήήμμαατταα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  ΠΠοολλλλωωννίίωωνν 

Ελληνική σαλάτα │ με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, κάπαρη Μήλου, ελαιόλαδο €9,00 

Τοματάκια μποστανιού │ με ξινομυζήθρα και κάπαρη Μήλου, βασιλικό, ελαιόλαδο €9,00 

Ντάκος │ με θρυμματισμένο παξιμάδι, φρέσκια ντομάτα, ξινομυζήθρα και κάπαρη Μήλου, ελαιόλαδο €8,50 

Φρέσκα πατζάρια │ με ελαιόλαδο και σκορδαλιά €6,80 

Βλήτα ή άλλα χόρτα εποχής │ βραστά, με ελαιόλαδο και λεμόνι €6,00 

Πατατοσαλάτα │ με κρεμμύδι, κάπαρη, μαϊντανό, χρωματιστές πιπεριές, ελαιόλαδο €6,70 

Ρεβυθοσαλάτα │ ρεβύθια Βορείου Ελλάδος, με λιαστή ντομάτα, πιπεριά Φλωρίνης, φέτα, ελαιόλαδο, 

λεμόνι 
€8,50 

ΟΟρρεεκκττιικκάά

ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  //ΤΤοοππιικκάά 
Ντόπια τυριά │ ποικιλία από λαδοτύρι, σκοτύρι, ξινομυζήθρα, μαρμελάδα ντομάτα €9,00 

Πιταράκια │ γεμισμένα με ντόπιο λαδοτύρι και κρεμμύδι, τηγανισμένα σε ελαιόλαδο €8,70 

Ντοματοκεφτέδες │ με ντόπια λιαστή ντομάτα, αλεύρι, ποικιλία φρέσκων μυρωδικών, τηγανισμένοι σε 

ελαιόλαδο. Συνοδεύονται με ντιπ γιαουρτιού
€8,00 

ΚΚρρύύαα 
Επιλογή από ελιές │ Καλαμών, θρούμπες, κορονέικη €4,30 

Τζατζίκι │ με στραγγιστό γιαούρτι, μηλέικο σκόρδο, αγγούρι, ελαιόλαδο €5,00 

Ταραμοσαλάτα │ με λευκό ταραμά, μηλέικο σκόρδο, κρεμμύδι, ψωμί, ελαιόλαδο €6,50 

Σκορδαλιά │ με μηλέικο σκόρδο, πατάτα ελαιόλαδο €4,50 

Μπρουσκέτες με θαλασσινά │ ποικιλία από μπρουσκέτες με χταπόδι, γαύρο και σκουμπρί €11,70 

Καπνιστά θαλασσινά │ σαρδέλα, σκουμπρί, τόνος €13,50 

Γαύρος μαρινάτος │ με ελαιόλαδο και μαϊντανό €7,50 

Γαρίδες ωμές (τύπου σεβίτσε) │ μαριναρισμένες σε χυμό εσπεριδοειδών, με μαϊντανό και 

σχοινόπρασο 
€13,00 

Ταρτάρ από φρέσκο λαυράκι │ με πελτέ Μήλου, κρεμμύδι, ελιές, μαϊντανό, ελαιόλαδο €15,30 

Αυγά Αχινού │ με ελαιόλαδο και φρέσκο λεμόνι  €18,00 

ΖΖεεσσττάά 

Μύδια αχνιστά με λεμονόφυλλα │ με λευκό κρασί και σκόρδο €9,50 

Μελιτζάνες │ τηγανισμένες σε ελαιόλαδο με φέτα και σάλτσα φρέσκιας ντομάτας €8,00 

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες │ κομμένες στο χέρι και τηγανισμένες σε ελαιόλαδο €5,00 

Φάβα Φενεού │ με ψιλοκομμένο κρεμμύδι, κάπαρη Μήλου και ελαιόλαδο €6,50 

Ψωμί με προζύμι  €1,50 
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 50ml €1,50 



Παρακαλώ ενημερώστε μας για πιθανή αλλεργία ή δυσανεξία. 

KKυυρρίίωωςς  ππιιάάτταα  

ΨΨάάρριιαα  φφρρέέσσκκαα  από τα καΐκια της Μήλου  (παρακαλώ ρωτήστε για τη διαθεσιμότητα)

Φαγκριά, λιθρίνια, σαργοί, στείρες, ροφοί κ.α. │ ψημένα στη σχάρα με λαδολέμονο €75,00/kg 

Σκορπίνες, μουρμούρια κ.α. │ ψημένα στη σχάρα με λαδολέμονο €62,00/kg 

Φέτα από φρέσκο ψάρι │ ψημένο στη σχάρα με λαδολέμονο €83,00/kg 

Παραδοσιακή κακαβιά του καϊκιού │ με ποικιλία λαχανικών, ελαιόλαδο, λεμόνι 
Ελάχιστη παραγγελία 2 ατόμων 

€68,00/kg 

Ολόκληρος φρέσκος αστακός ή κολοχτύπα φρέσκια │ Ψημένη στη σχάρα με λαδολέμονο €95,00/kg 

ΘΘααλλαασσσσιιννάά  

Γαρίδες σαγανάκι «Ενάλιον» │ με λεμόνι, σκόρδο, μουστάρδα, φέτα, λευκό κρασί €15,50 

Γαρίδες ψητές │ στη σχάρα με σάλτσα εσπεριδοειδών και κρόκο Κοζάνης €15,50 

Καλαμάρι ψητό │ μαριναρισμένο σε φρέσκο τζίντζερ και αρωματικό ελαιόλαδο και σάλτσα μουστάρδας  €43,00/kg 

Καλαμάρι τηγανητό │ σε ελαιόλαδο €43,00/kg 

Καλαμάρι γεμιστό │ στη σχάρα, γεμισμένο με κρεμμύδι, σκόρδο, φέτα, ντομάτα, πιπεριά, κάπαρη €46,00/kg 

Χταπόδι στιφάδο με μέλι Μήλου │μαγειρεμένο με καραμελωμένα κρεμμύδια και vinsanto Σαντορίνης €20,00 

Ψάρι πλακί │ φιλέτο από φρέσκο ψάρι με σάλτσα ντομάτας, πατάτα, σκόρδο, μαϊντανό €19,00 

Σαρδέλλες ψητές │ στη σχάρα με λαδολέμονο €8,70 

ΖΖυυμμααρριικκάά   

Γαριδομακαρονάδα με αυγοτάραχο Μεσολογγίου │ με γαρίδες, ελαιόλαδο, σκόρδο, ξύσμα λεμονιού €19,00 

Αχινομακαρονάδα με αυγοτάραχο Μεσολογγίου │ με σκόρδο, μαϊντανό, ξύσμα λεμονιού €30,00 

Ζυμαρικά με τόνο │ με ερυθρό τονο Αλοννήσου, καπνιστό τόνο Καλύμνου, πιπεριά Φλωρίνης, ελιά, 

σκόρδο, ντόματα, μαϊντανό, τσίπουρο 
€19,00 

Κριθαρότο θαλασσινών │ με σουπιά, καλαμάρι, γαρίδες, μύδια, ντομάτα €18,50 

Θαλασσινά με πέννες │ με γαρίδες, μύδια, όστρακα, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, λευκό κρασί €17,50 

ΚΚρρεεααττιικκάά 

Σουτζουκάκια │ από μοσχαρίσιο κιμά με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας  €13,00 

Μοσχάρι λεμονάτο │ μοσχαρίσιο χτένι μαγειρεμένο με λεμόνι, σκόρδο, ρίγανη  €16,50 

Κοτόπουλο φιλέτο │ μαριναρισμένο και ψημένο στη σχάρα, με σως από λεμόνι €13,00 

ΠΠααιιδδιικκόό  ππιιάάττοο 

Παραδοσιακά ζυμαρικά με τυρί €5,50 

Παραδοσιακά ζυμαρικά με τυρί και σάλτσα φρέσκιας ντομάτας €7,00 

Σουτζουκάκια με ρύζι  €9,00 




