
 RAW STARTERS
	 ΩΜΑ
 
Vodino | Carpaccio | 17 €
Beef carpaccio with gorgonzola cheese, summer truffle and fried shredded phyllo
Λεπτές  φέτες βοδινού  φιλέτου, gorgonzola, τραγανό κανταΐφι και βινεγκρέτ 
καλοκαιρινής τρούφας 

Lavraki	|	Λαβράκι	|	16	€
Carpaccio of fresh Mediterranean seabass, fresh thyme, lemon, 
and  sea salt  “fleur de sel”
Carpaccio από φρέσκο λαβράκι Μεσογείου, φρέσκο θυμάρι, λεμόνι
και ανθός αλατιού

 SALADS
	 ΣΑΛΑΤΕΣ	      
 
Elliniki	salata	|	Ελληνική	|	12	€
Tomato, cucumber, onion, pickled sea fennel, turmeric flavored crouton,
xinomizithra cheese and black sesame seeds
Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, κρίταμο τουρσί, κουλούρι Θεσσαλονίκης
κρουτόν, ξινομυζήθρα και  μαυροκούκι

Salata	karpouzi	|	Σαλάτα	καρπούζι	| 11 €
Watermelon, feta cheese, cherry tomatoes, oregano flavored crostini 
Καρπούζι , φέτα, τοματίνι, δυόσμος και κροστίνι ρίγανης 

Prasini	salata	|	Πράσινη	σαλάτα	|	11.50	€ 
Green salad with graviera cheese from Amfilochia, local dry figs and white
balsamic - thyme honey sauce
Ποικιλία φρέσκων λαχανικών εποχής, συκομαϊδα, γραβιέρα Αμφιλοχίας
και βινεγκρέτ μελιού

Aloifes	|	Αλοιφές	|	5	€
Taramosalata | Hummus | Tzatziki 
Ταραμοσαλάτα | Χούμους | Τζατζίκι

 BURGERS, WRAPS
 & MORE   
 
Beef sliders | 14 €
Three mini brioche, black angus burgers, Cheddar cheese, Jack Daniels sauce & 
French fries
Τρία mini brioche, black angus μπιφτέκι, τυρί Cheddar, Jack Daniels σως & πατάτες 
τηγανητές

Club sandwich | 11 €
With chicken breast fillet, crunchy bacon, cheese, tomato, lettuce, homemade mayo 
sauce, and hand-cut French fries (Served with wheat or whole grain toast breads)
Με φιλέτο κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, μαρούλι, ντομάτα, τυρί, τηγανητές πατάτες 
και σπιτική σως μαγιονέζας (Σερβίρεται με ψωμί σίτου ή ολικής)

Smoked	salmon	wrap	|	Wrap	Σολομού	|	11 €
Whole wheat tortilla, smoked salmon, cream cheese flavored with lemon, romaine 
salad, and avocado
Τορτίγια ολικής, καπνιστός σολομός, κρέμα τυριού αρωματισμένη με λεμόνι, 
μαρούλι και αβοκάντο 

Vegetarian	wrap	|	Wrap	Χορτοφάγων	|	10	€
Whole wheat tortilla, grilled vegetables, feta cheese and Kalamata olives
Τορτίγια ολικής, με ψητά λαχανικά, φέτα και ελιές Καλαμών

LUNCH MENU



Bread & dip: 1.50 € per person extra charge
We kindly ask the guests with allergies to contact the staff before the consumption of any food provided
Above prices include all legal taxes (MT,VAT)
The consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt or invoice)
Callao provides “mandatory protest sheets” for customers in a special position, next to the exit.
Registered Manager: Antonios Asonitis | Dyo Elies, Greece | Phone: +30 26630 91368

 DESSERTS
	 ΕΠΙΔΌΡΠΙΑ

Daily	special	|	Γλυκό	ημέρας 
Ask our Team for our pastry Chef’s daily proposal
Ρωτήστε την ομάδα μας για την πρόταση του Chef μας  

Greek	Yogurt	|	Στραγγιστό	γιαούρτι	|	8	€
With flower honey and nuts | With fresh seasonal fruits
Με ανθόμελο και ξηρούς καρπούς | με φρέσκα φρούτα εποχής

Ice	cream	&	sorbet	|	Παγωτά	&	sorbet	|	3.50	€	/	scoop
Vanilla, Kaimaki, Strawberry, Chocolate, Pavlova, Baklavas,
Lemon sorbet
Βανίλια, Kαϊμάκι, Φράουλα, Σοκολάτα, Πάβλοβα, Μπακλαβάς,
Sorbet λεμόνι  

Frutosalata	|	Φρουτοσαλάτα	|	10	€ 
With fresh seasonal fruits
Κομμένα φρέσκα φρούτα εποχής
 
Assortment	of	Greek	cheese		|	24	€
Ποικιλία	ελληνικών	τυριών

 MEDITERRANNEAN
 BITES 
 
Kreatopita	|	Κρεατόπιτα	|	11 €
Tender minced beef, wrapped in phylo dough with Greek yogurt mousse 
and herbs
Tρυφερό κρέας μόσχου τυλιγμένο σε χειροποίητο φύλλο και αρωματική 
μους γιαουρτιού

Mini	souvlakia	|	Μίνι	σουβλάκια	|	11	€
Marinated pork bites, fresh Greek yogurt dip, pita bread, and French fries   
Χοιρινά καλαμάκια, με δροσερή σως γιαουρτιού, πίτες και τηγανητές 
πατάτες

Garides	souvlaki	|	Γαρίδες	σουβλάκι	|	18	€
Grilled shrimp’s souvlaki, sweet and chili sauce

Σουβλάκι γαρίδας με  sweet and chili σως

Chtapodi	|	Χταπόδι	| 19 €
Grilled octopus with Santorini fava bean puree, cherry tomatoes confit
and balsamic gel
Χταπόδι σχάρας, φάβα Σαντορίνης, ντοματίνια κονφί και ζελέ ξυδιού 

Calamari	|	Καλαμάρι	|	18	€
Grilled calamari, black “tarama” (fish roe mousse), oregano,
olive oil & lemon sauce

Ψητό καλαμάρι,  μους μαύρου ταραμά, ρίγανη και λαδολέμονο

Fresko	psari	|	Ψάρι	ημέρας	ψητό	|	30	€
Fresh fish of the day from the local market, chosen by the Chef
Φρέσκο ψάρι ημέρας από την τοπική αγορά διαλεγμένο από τον Chef

Garidomakaronada	|	Γαριδομακαρονάδα	|	23	€
with linguini, fresh tomato, garlic, and parsley
με λιγκουίνι, φρέσκια ντομάτα, σκόρδο και μαϊντανό 

LUNCH MENU


