
«Ο πολυβραβευμένος Chef Γιάννης Μπαξεβάνης σε συνεργασία με τον Chef 
Χρυσόστομο Κοντοκώστα εστιάζουν στην αναζήτηση των καλύτερων πρώτων υλών, 

δημιουργώντας με μαεστρική απλότητα, πιάτα που στηρίζονται σε τοπικά́ υλικά́ 
με «ονομασία προέλευσης» και στην έμπνευση από́ την μεσογειακή́ παράδοση.» 

 
«The multi-award-winning chef Yiannis Baxevanis in collaboration with 

Chef Chrysostomos Kontokostas, 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. »

 



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 χαλούμι, γραβιέρα και μαρμελάδα κάπαρης
Greek saganaki with haloumi and graviera cheese, and caper marmalade. 

12.00€
 

Κρέμα ανθόγαλα Χανίων με ξινόχοντρο, μελάτο αυγό 
και καπνιστό Καρύστου

Anthogala cheese cream with sour trahana pasta, soft-boiled egg 
and smoked pancetta from Karystos.

8.00€
 

Σουτζουκάκια θαλασσινών με πουρέ πατάτας
Seafood "soutzoukakia" with potato puree. 

11.00€



(V) Σπασμένη χορτόπιτα με κρέμα ξύγαλο
Deconstructed pie with greens and xygalo cheese cream.

10.00€
 

(veg) Ταλιατέλα ωμού κολοκυθιού με χούμους και ψητό αβοκάντο
Raw zucchini tagliatelle with humus and roasted avocado.

9.00€
 

Ποικιλία μανιταριών στο τηγάνι, με φρέσκα μυρωδικά
Variety of mushrooms in the pan, with fresh herbs.

10.00€
 

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 cheeses from selected farms, for 2 persons.

35.00€
 

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

35.00€
 



(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.

14.00€
 
 

(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).

14.00€
 
 

(V) Σαλάτα παντζάρια, με κολοκύθα και ροβίτσα, 
αρωματισμένη με μοσχολέμονο 

Beetroot salad, with pumpkin and mung bean scented with lemon.
11.00€

 
 

(veg) Χειμωνιάτικη σαλάτα με λάχανο πικάντικο, δυόσμο, καρύδι, ρόδι 
και vinaigrette ροδιού, πάνω σε μελιτζάνα

Winter salad with spicy cabbage, mint, walnut, pomegranate 
and pomegranate vinaigrette, on eggplant salad. 

11.00€



Σιγομαγειρεμένο στήθος κοτόπουλου ελευθέρας βοσκής, με σάλτσα παστιτσάδας, 
κρέμα γραβιέρας και νιόκι πατάτας

Slow-cooked free range chicken breast, with pastitsada sauce, 
graviera cheese cream and potato gnocchi.

16.50€
 

(veg) Ραγού πατάτας-γλυκοπατάτας, με άγριο ρύζι και χόρτα, 
πουρέ γλυκοπατάτας και γεμιστό μανιτάρι με σκόρδο

Potato and sweet potato ragu, with wild rice and greens, 
sweet potato puree and stuffed mushroom with garlic.

10.00€
 

Χυλωμένα μοσχαρίσια μάγουλα με την σάλτσα τους 
πάνω σε ψιλές πατάτες τηγανητές

Slow-cooked veal cheeks on its own sauce with thin fried potatoes.
19.00€

 
Φιλέτο τσιπούρας με πουρέ κολοκύθας αρωματισμένο με lime 

και ψητό κολοκυθάκι 
Sea bream fillet with pumpkin puree scented with lime and roasted zucchini.

24.50€
 

(V) Λιγκουίνι αρωματισμένα με μαύρη τρούφα, σάλτσα παλαιωμένης 
γραβιέρας Κρήτης και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Linguini scented with black truffle, sauce with aged Cretan 
graviera cheese and freshly ground black pepper .

15.50€



(V) Κουσκουσάκι με μανιτάρια και κρέμα γραβιέρας
Couscousaki (couscous) pasta with mushrooms and graviera cheese cream.

12.00€
 

Χοιρινή μπριζόλα με τηγανιτά ζυμαρικά και σάλτσα μανιταριών
Pork steak with fried pasta and mushroom sauce.

15.50€
 

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€
 

Μοσχαρίσια ταλιάτα (flap steak) με κρέμα πατάτας και τσουκνίδες
Grilled flap steak tagliata with potato cream and nettles.

35.00€
 

Πέννες ολικής με φρεσκοκομμένο κιμά, σάλτσα τομάτας και μυρωδικά
Whole grain penne with fresh minced meat, tomato sauce and herbs.  

14.50€
 
 
 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ / KIDS MENU
 

Διαθέτουμε πιάτα σε μισές μερίδες για τους  μικρούς μας φίλους, 
γιατί όπως λέει και 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 leard 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 choux γεμισμένο με βανίλια μαδαγασκάρης, λιωμένη bitter σοκολάτα, 

τριμμένο μπισκότο και καραμελωμένα φουντούκια
Handmade choux pastry filled with vanilla Madagascar, melted bitter chocolate,

 grated biscuit and caramelized hazel. 
10.50€

 
Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής

Fresh seasonal fruit platter. 
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€

 
 
 
 



Tequila Cocktails
 

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

 
Tornado 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 Cocktail
 

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



Vodka Cocktails
 

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

 Handicap 12.00€
Absolut 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 12.50€
Absolut Vodka, mandarin, sanguine, mastic liqueur, lime, chili syrup and chocolate bitters

 Whiskey Cocktails

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

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

Greektails

Fireplace 8.50€
Hot red wine with citrus trees and sweet spices 

Synastry 12.00€
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 

Classic and More Cocktails - ask our Team! 12.00€




