«Ο πολυβραβευμένος σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης εστιάζει στην αναζήτηση των
καλύτερων πρώτων υλών, δημιουργώντας με μαεστρική απλότητα, πιάτα που
στηρίζονται σε τοπικά υλικά με «ονομασία προέλευσης» και στην έμπνευση
από την μεσογειακή παράδοση.»
«The award-winning chef Yiannis Baxevanis focuses on the search for the best raw
materials, creating with masterful simplicity, dishes based on local ingredients with
"designation of origin" and inspiration from the Mediterranean tradition. »

Καπνιστή μελιντζανοσαλάτα.
Smoked eggplant salad.
6,00€
Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια και τσιπς πίττας.
Split peas with caramelized onions and pita bread chips.
6,50€
Λευκή ταραμοσαλάτα με παραδοσιακό παξιμάδι χαρουπιού.
Fish roe salad with traditional carob rusk.
7,00€
Ψητό μπάτζο Νάουσας με σορμπέ πιπεριάς Φλωρίνης και μίνι σαλάτα ρόκας.
Grilled batzos cheese from Naoussa, with Florina pepper sorbet and mini rocket salad.
9,00€
Σαλάτα από ψητά μανιτάρια με ρόκα, ντοματίνια,
μους φρέσκιας ανάλατης μυζήθρας, αμύγδαλα, οξύμελι με αποξηραμένα σύκα.
Mushroom with rocket salad, cherry tomatoes,
fresh unsalted mizithra cheese mousse, almonds, oxymel and dried figs.
14,50€
Ψίχα μυδιών μέσα σε ζωμό εσπεριδοειδών.
Mussels kernel in citrus broth.
7,50€
Μαρινάτο λαβράκι (ceviche) με εσπεριδοειδή, φρέσκο κόλιανδρο και καυτερή πιπεριά.
Marinated seabass (ceviche) with citrus, fresh coriander and spicy pepper.
21,50€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ/APPETIZER

Σουτζουκάκι κοτόπουλου με πλιγουροσαλάτα, μπαχαρικά ανατολής,
πράσινο αρωματικό γιαούρτι, συμπυκνωμένο ρόδι και τηγανητή μαύρη πίτα.
Greek chicken meatball – soutzoukaki with bulgur wheat, Greek stuffed vegetables scents,
spices from East, aromatic yogurt, concentrated pomegranat, and fried pie
11,00€
Πίτα τραγανή Σμύρνης με χειροποίητο κιμά από αρνί και μοσχάρι,
κουκουνάρι και σάλτσα γιαούρτι και ταχίνι.
Crispy pie from “Smyrna”, with handmade lamb and beef mince, cone, yogurt sauce and tahini.
11,00€
Χαρουπόπιτα με τηγανητό καλαμάρι, ταραμά και δυόσμο.
Carob pie with fried calamari, tarama (fish roe dip) and mint.
14,00€
Ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών τυριών για 2 άτομα.
Variety of Greek cheese for 2 persons.
32,00€
Ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών αλλαντικών για 2 άτομα.
Variety of Greek charcuterie for 2 persons.
32,00€
Ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών τυριών και αλλαντικών για 2 άτομα.
Variety of Greek cheese and charcuterie for 2 persons.
32,00€

Ποικιλία από φρεσκοψημένα ψωμάκια καθημερινά και χειροποίητες χαρουπόπιτες.
Freshly bread baked every day and carob pies.
2,50€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ/APPETIZER

Σαλάτα νησιώτικη - χωριάτικη με ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά,
κρεμμύδι, ελιές, κρίταμο, κάπαρη, ντάκο και γαλοτύρι.
Greek island salad with cherry tomatoes, cucumber, pepper, onion,
olives, kritamo, caper, Cretan barley rusk (dakos) and galotyri (Greek cheese).
12,50€

Πράσινη σαλάτα Colonial με μαυρομάτικα, σύκα, ξινόμηλο,
φρέσκα φρούτα εποχής, goji berry, flakes γραβιέρας Νάξου και vinaigrette μυρωδικών.
Colonial green salad with black-eyed peas, figs, green apple,
fresh seasonal fruits, goji berries, graviera cheese from “Naxos” and vinaigrette with herbs.
13,00€

Σαλάτα δημητριακών με σιτάρι, πλιγούρι, φαγόπυρο, κρίταμο, μαύρες φακές,
ντοματίνια, γλιστρίδα μαριναρισμένη με vinaigrette γιαουρτιού και ξηρούς καρπούς.
Cereal salad with wheat, bulgur wheat, buckwheat, kritamo, black lentils,
cherry tomatoes, marinated purslane with yogurt vinaigrette and nuts.
13,00€

Σαλάτα ρόκα κοτόπουλο με σύκα Κύμης,
φουντούκι, γραβιέρα Νάξου και vinaigrette μουστάρδας.
Rocket salad with chicken, dried figs from “Kimi”, nuts,
graviera cheece from Naxos and vinaigrette with mustard.
13,50€

ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS

Πέννες ολικής με φρέσκο βασιλικό και τοματίνια.
Whole grain penne with fresh basil and cherry tomatoes.
9,80€
Προσθέστε αν θέλετε τόνο Αλοννήσου / You may also add tuna from Alonisos island +5,50€
Καλαμάρι* σχάρας πάνω σε σαλάτα με κινόα, αβοκάντο, κόλιανδρο και lime.
Grilled squid* on quinoa, avocado, coriander and lime.
17,50€
Φρέσκο λαβράκι στο φούρνο με ντομάτα και μυρωδικά,
σταμναγκάθι, βραστά λαχανικά και μαύρο ταραμά.
Fresh seabass in the oven with tomato, herbs,
stamnagathi (wild greens), boiled vegetables and fish roe salad.
29,50€
Γιουβετσάκι με καλαμαράκια* σωτέ και κρέμα αχινού.
Giouvetsi pasta with squid* sauteed and urchin sauce.
15,50€
Μακαρόνια μπολονέζ με χειροποίητο κιμά από αρνί και μοσχάρι.
Spaghetti bolognese with handmade lamb and beef mince.
14,00€
Τρυφερά μπιφτέκια από φρεσκοκομμένο κιμά με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
βασιλικού και βαλσάμικου, με πράσινη σαλάτα ή ρύζι.
Tender grilled minced beef with tomato, basil and balsamic sauce and green salad or rice.
16,00€

ΚΥΡΙΩΣ / MAIN COURSES

Κοτόπουλο μπούτι στη σχάρα χωρίς κόκκαλο
πάνω σε πουρέ πατάτας με βασιλικό, ελιά και ξύσμα λεμονιού.
Grilled chicken legs boneless on potato puree with basil, olives and lemon zest.
15.50€
Χοιρινό μπριζολάκι με δροσερή σάλτσα από αμύγδαλο πουρέ,
ψητή ντομάτα, ελιές, κρεμμύδι, βασιλικό και ξύσμα λεμονιού.
Pork chop with fresh almond puree sauce,
grilled tomato, olives, onions, basil and lemon zest..
15.50€
Τρυφερό ribeye ψημένο στη σχάρα κομμένο ταλιάτα,
με baby πατάτeς και σπαράγγια.
Tender grilled ribeye steak tagliata with baby potatoes and asparagus.
29,50€

Ψάρια ημέρας (κατόπιν παραγγελίας) (kg)
Fresh fish (upon order) (kg).
85,00€

Ρωτήστε το προσωπικό μας για τα πιάτα ημέρας κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Ask us for the dishes of the day every Saturday and Sunday

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ / KIDS MENU
Τα πιάτα μας σερβίρονται και σε μισές μερίδες για τους μικρούς μας φίλους,
γιατί όπως λέει ο Σεφ “τα παιδιά πρέπει να μάθουν να τρώνε όπως οι μεγάλοι!”
8.90€

ΚΥΡΙΩΣ / MAIN COURSES

Ο Μπακλαβάς του Γιάννη
Τραγανά φύλλα μπακλαβά με ξηρά φρούτα και παγωτό βανίλια.
Crispy baklava with dried fruits and vanilla ice cream.
9,00€
Tάρτα λεμόνι με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης.
Lemon tart with vanilla Madagascar ice cream.
9,50€
Σοκολάτα Colonial με φρούτα του δάσους (η αγαπημένη μας).
Colonial Chocolate with forest fruits (our favorite).
9,00€
Τηγανιτό πορτοκάλι με σταγόνες σοκολάτας
Fried orange with chocolate drops.
8,50€

Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής.
Fresh seasonal fruit platter.
12,00€

(Παγωτά Kayak) Bανίλια Μαδαγασκάρης, Σοκολάτα, Καϊμάκι,
Σορμπέ φράουλα, λεμόνι, μάνγκο.
(Kayak Ice cream) Vanilla Madagascar, Chocolate, Kaimaki,
Sorbet Strawberry, Sorbet Lemon, Sorbet Mango.
Τιμή μπάλας / Price per scoop 3,00€

ΓΛ Υ Κ Ε Σ Α Μ Α Ρ Τ Ι Ε Σ / D E S S E R T S

Vodka Cocktails
Colonial Sunset 11.00€
Absolut Vodka, pink grapefruit puree, sanguini puree, lemon puree, cinnamon syrup

Butterfly 11.00€
Vodka Absolut, cochi americano, lemon juice, jasmine tea, honey syrup

Cosmopolitan 11.00€
Vodka Absolut, triple sec, cranberry and lime juice

Green Hot Chilli Pepper 11.00€
Vodka Absolut, lime, sugar, orange eleo and mastic, black and pink pepper, ginger

Tequila Cocktails
ALTOS Crafted Paloma 11.00€
Tequila Altos, pink grapefruit, lime juice, agave nectar

Tommy’s Margarita 11.00€
Olmeca Reposado Tequila, agave nectar, lime-orange eleo saccharum and fresh lemon

Spicy Forest 11.00€
Olmeca Reposado Tequila, raspberry puree, ginger and chili syrup, fresh lime

Gin Cocktails
Colonial Spritz 11.00€
Beefeater Pink Gin, Aperol and grapefruit soda

Odoratus 11.00€
Beefeater Gin, hints of grapefruit and aromatic tonic

Summertime 11.00€
Beefeater Gin, soda and slices of cucumber, orange, lime and lemon

Rum Cocktails
Passion Mojito 11.00€
Havana Club Añejo 3 años, fresh mint, lime eleo saccharum, passion puree and splash of soda

Daquiri Strawberry 11.00€
Havana Club Añejo 3 años, fresh strawberry, sugar, lime

Whiskey Cocktails
Jameson Black Barrel Whiskey Sour11.00€
Jameson Whiskey, lemon juice, sugar syrup, Angostura Bitters

All Time Classics Cocktails 11.00€

COCKTAILS

*Κατεψυγμένο Είδος / Frozen Product
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από άτομα κάτω των 18 ετών.
Σε περίπτωση που έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο συστατικό παρακαλώ
ενημερώστε το προσωπικό του εστιατορίου μας για να σας κατατοπίσει όσον αφορά
την παρουσία τους ή όχι στα προϊόντα της επιλογή σας καθώς και να σας βοηθήσει
στην σωστή και ασφαλή επιλογή των προϊόντων μας.
Τα κρασιά περιέχουν θειώδη.
Διατίθεται λίστα με τα επίσημα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα τρόφιμα.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία παραπόνων,
σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
ήτοι: σέρβις, δημοτικός φόρος, Φ.Π.Α.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Κουκούλης Ευάγγελος

Alcohol consumption is prohibited to anyone under 18 years of age.
In case of any allergy or intolerance to any ingredient, please inform the staff
of our restaurant to inform you regarding their presence or not in the products
of your choice as well as to help you in the correct and safe choice of our products.
Wine contains sulfites.
The EU Food Allergen list is available to all guests.
Customer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received
(receipt-invoice).
The establishment is obliged by law, to have “Complain Forms”
in a specific stand near the exit.
Rates include include all necessary taxes such as service tax, public tax, V.A.T.
Responcible for the
Market Inspection Regulations: Koukoulis Evaggelos

