
«Ο πολυβραβευμένος Chef Γιάννης Μπαξεβάνης σε συνεργασία με τον Chef Νίκο 
Μάρα εστιάζουν 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 multi-award-winning chef Yiannis Baxevanis in collaboration with Chef Nikos 
Maras, focus 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.»



Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α / A P P E T I Z E R

Ποικιλία από φρεσκοψημένα ψωμάκια
Freshly baked bread   

2,50€

(V)Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια και τσιπς πίτας
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€

(V)Σαγανάκι με λεμόνι κονφί και κάπαρη
Greek saganaki with lemon confit and caper

 11,00€

(V)Παραδοσιακά ντολμαδάκια με ελαφριά σως γιαουρτιού
Stuffed Vine Leaves - dolmas with light yogurt sauce

 10,00€



(V)Σκιουφιχτά μακαρόνια με ντομάτα, ελιές, φέτα και πέστο μπρόκολο
Traditional Cretan pasta – skioufihta with tomato, olives, feta and broccoli pesto

10,50€

Μαριναρισμένη τσιπούρα (ceviche) με εσπεριδοειδή και σορμπέ πιπεριάς Φλωρίνης
Marinated sea bream (ceviche) with citrus and Florina pepper sorbet

22,00€

Ανοιχτή πιτούλα με σάλτσα τομάτας, γραβιέρα, προσούτο,
 σαλάμι Λευκάδος και ρόκα

Open small pie with tomato, graviera cheese, prosciutto, 
salami from “Lefkada” island and rocket

12,50€

Ποικιλία ελληνικών τυριών από επιλεγμένες φάρμες, για 2 άτομα
Variety of Greek cheese from selected farms, for 2 persons 

35,00€

Ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών τυριών και αλλαντικών για 2 άτομα  
Variety of Greek cheese and charcuterie from selected farms, for 2 persons 

35,00€

Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α / A P P E T I Z E R



(V)Πράσινη σαλάτα Colonial με μαυρομάτικα, σύκα, φρέσκα φρούτα εποχής, 
goji berries, flakes γραβιέρας Νάξου και vinaigrette μυρωδικών  

Colonial green salad with black-eyed peas, figs, fresh seasonal fruits, goji berries, 
graviera cheese from “Naxos” and vinaigrette with herbs 

13,50€ 

(V)Σαλάτα νησιώτικη με τοματίνια, 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)

13,50€

 (V)Σαλάτα με ροδάκινο, κολοκύθι, σπασμένο κατσικίσιο τυρί, καρύδια και δυόσμο
Salad with peach, zucchini, goat cheese, walnuts and mint.

 14,00€

(VEG)Σαλάτα κινόα με μάνγκο, γλυκοπατάτα, baby σπανάκι, 
βαλεριάνα, ρεβύθια, goji berries και dressing lime

Quinoa salad with mango, sweet potato, baby spinach, valerian, 
chickpeas, goji berries and dressing lime

 12,00€

Σ Α Λ Α Τ Ε Σ / S A L A D S



(V)Πέννες Ολικής με λαχανικά και σπασμένη καπνιστή φέτα 
Whole grain penne with vegetables and smoked feta 

10,00€

Μπιφτέκια κοτόπουλου ελευθέρας βοσκής με σταμναγκάθι, baby πατάτες και λαδολέμονο
Free range chicken burgers with stamnagathi (wild chicory), baby potatoes 

and oil and lemon sauce
15,50€

Καλαμάρι* σχάρας με πουρέ σελινόριζας και ταμπουλέ 
Grilled squid* with celery root puree and tabouleh  

19,50€

Λιγκουίνι με φρεσκοκομμένο κιμά, σάλτσα τομάτας και μυρωδικά 
Linguini with fresh minced meat, tomato sauce and herbs 

14,50€

Σουβλάκια μανιταριών με ταμπουλέ και αρωματική γκρεμολάτα
Mushroom skewers with tabouleh and aromatic gremolata 

12,50€

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  /  M A I N  C O U R S E S



Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  /  M A I N  C O U R S E S

Γιουβετσάκι με γαρίδες*
“Giouvetsi” pasta with shrimps*

 22,50€

Ψαρονέφρι με πουρέ γλυκοπατάτας , ψητά σπαράγγια και σάλτσα από μαϊντανό και ξύσμα λεμονιού
Tenderloin with sweet potato puree, grilled asparagus and sauce of parsley and lemon zest 

17.00€

Τσιπούρα σχάρας με πουρέ κουνουπίδι, πλιγούρι, λάδι τσίλι και σάλτσα σαφράν
Grilled sea bream with cauliflower puree, bulgur wheat, chili oil and saffron sauce 

33.00€

Μοσχαρίσια ταλιάτα (flap steak) με σάλτσα ελληνικών μυρωδικών, 
καψαλισμένα μπρόκολα και πατάτες baby

Grilled flap steak tagliata with herbs sauce, scorched broccoli and baby potatoes 
34,50€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ / KIDS MENU

Διαθέτουμε πιάτα σε μισές μερίδες για τους μικρούς μας φίλους, 
γιατί όπως λέει ο Σεφ “τα παιδιά πρέπει να μάθουν να τρώνε όπως οι μεγάλοι!”

Ρωτήστε το προσωπικό μας.

Dishes can also be served in half portions for our little friends, 
because as our Chef says, "children must learn to eat like adults!"

Ask our team.



Ο Μπακλαβάς του Γιάννη
Τραγανά φύλλα μπακλαβά με ξηρά φρούτα και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

Crispy baklava with dried fruits and vanilla Madagascar ice cream  
9,50€

Τάρτα λεμόνι με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης
Fresh lemon tart with vanilla Madagascar ice cream 

9,50€

Σοκολάτα Colonial με φρούτα του δάσους 
Colonial chocolate with forest fruits

9,50€

Το δικό μας προφιτερόλ
Χειροποίητο σου γεμισμένο με βανίλια μαδαγασκάρης, 

λιωμένη bitter σοκολάτα, τριμμένο μπισκότο και καραμελωμένα αμύγδαλα
Handmade choux pastry filled with vanilla Madagascar, 

melted bitter chocolate, grated biscuit and caramelized almonds
10,50€

Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής
Fresh seasonal fruit platte 

12,50€

(Παγωτά Kayak) Bανίλια Μαδαγασκάρης, σοκολάτα brownie, καϊμάκι,
 Σορμπέ φράουλα, σορμέ φρούτα του δάσους, σορμπέ λεμόνι.

(Kayak Ice cream) Vanilla Madagascar, brownie chocolate, kaimaki,
Strawberry sorbet, sorbet mango, sorbet lemon

Τιμή μπάλας / Price per scoop 3,00€ 

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



C O C K T A I L S

Tequila Cocktails

Tommy’s Margarita 12.00€ 
Olmeca Reposado Tequila, lime-orange eleo saccharum, agave nectar and lime juice 

Τornado 12.00€ 
Olmeca Reposado Tequila, raspberry, ginger, chili syrup and lime juice

ALTOS Crafted Paloma 12.50€ 
Tequila Altos, agave nectar, lime juice and pink grapefruit soda

Rum Cocktails

Original Daquiri 12.00€
Havana Club Añejo 3 años, sugar and lime juice 

(add also peach, pineapple or strawberry)    

Pina Colada 12.00€
Havana Club Añejo 3 años, pineapple juice and coconut cream

Mai Tai 12.00€
Havana Club Añejo 3 años, orgeat, orange curaçao liqueur and lime juice

Εxotic paradise 14.00€
Havana Club Añejo Reserva, exotic fruits, orgeat, lime, bergamot chai, 

banane du bresil and falernum cordial

Colonial Zombie 14.00€
House Colonial rum, passion fruit, pineapple, falernum cordial, abricot brandy, 

      orange liqueur, lime juice and angostura bitters

Gin Cocktails

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

Old Town 11.00€ 
Beefeater Gin with tonic and slices of cucumber, orange, lime and lemon

Odoratus 11.00€
Beefeater Gin, maraschino cherry liqueur, limoncello, and splash of tonic

Whiskey Cocktails

Jameson Black Barrel Whiskey Sour 12.00€
Jameson Whiskey Black Barrel, lemon juice, sugar syrup and angostura bitters

Old Fashioned  12.50€
Four Rouses Bourbon, sugar, old fashioned bitters



C O C K T A I L S

Vodka Cocktails

Butterfly 12.00€
Absolut Vodka, orange liqueur, lemon juice, cranberry juice, and vanilla syrup

Handicap 12.00€
bsolut Vodka, green apple, melon, cucumber and fresh basil leaves

Bloody Mary 12.00€
Absolut Vodka, tomato juice, Worcestershire sauce, celery, lemon juice and tabasco

Rose 12.00€
Absolut Vodka, mandarin, sanguine, mastic liqueur, lime, chili syrup and chocolate bitters

Greektails

Aphrodite 11.00€
Ouzo, green apple, lemon juice, coffee liqueur and honey

Synastry  12.50€
Metaxa with lime juice, chocolate bitters, splash of pink grapefruit soda and cinnamon

Aegean Sunset  12.50€
Mastic liqueur, mandarin, chilly syrup, chai tea, lemon juice, 

lemongrass, almond extract and grapefruit bitters

Non-Alcoholic Options

Harmony 7.50€
Passion, lime juice, almond syrup, and splash of tonic

Whisper 7.50€
Pink grapefruit syrup, lime juice, lime-eleo saccharum, and splash of pink grapefruit soda

Virgin Cocktails  11.00€

Classic and More Cocktails - ask our Team! 12.00€



VEG: vegan - V: Vegetarian 
*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


