
Flat bread 
Φρεσκοψημένη πίτα με δενδρολίβανο και σπιτικές αλοιφές € 17
Flat bread with rosemary and homemade spreads 
Πάστα από σαλάμι, σύγκλινο Μάνης και ψητές πιπεριές  
Salami paste, “syncline” from Mani and baked bell peppers 
Τυροκαυτερή με βαρελίσια φέτα και γιαούρτι 
“Tirokafteri” spicy cheese spread with feta and yoghurt 
Πράσινες βιολογικές ελιές με εσπεριδοειδή, λιαστή τομάτα
και ψητό σκόρδο με μέλι 
Green bio olives with citrus, sun-dried tomatoes and
roasted garlic with honey 

Salad 
Σαλάτα Panzanella με τοματίνια, “focaccia” κρουτόν,   € 18 
βουβαλίσια μπουράτα Κερκίνης και βασιλικό 
Panzanella salad with cherry tomatoes, focaccia bread croutons,
buffalo burrata from Kerkini and basil
Δροσερά φύλλα σαλάτας, αγκινάρες σχάρας, κρουτόν  € 16
σκόρδου και πικάντικο ντρέσινγκ μουστάρδας 
Fresh salad leaves, grilled artichokes, garlic croutons and
spicy mustard dressing

Bruschetta  
Focaccia με ελαιόλαδο και θαλασσινό αλάτι
Focaccia bread with olive oil and sea salt 
Αλλαντικό ημέρας με κατσικίσιο τυρί και πέστο βασιλικού  € 16 
Cold cut of the day with goat cheese and basil pesto 

Γαριδοσαλάτα με τσαλαφούτι, δενδρολίβανο και λιαστή τομάτα  € 15
Shrimp salad with “tsalafouti” cream cheese, rosemary
and sun-dried tomato

Τομάτα, αντζούγια, πιπεριές κονφί και βασιλικό  € 16 
Tomato, anchovies, bell peppers confit and basil

Μανιτάρια σχάρας, γκοργκοντζόλα και τρούφα  € 14 
Grilled mushrooms, gorgonzola cheese and truffle

Τυρί κρέμα, αγγούρι, ελιά και κάπαρη   € 13 
Cream cheese, cucumber, olives and capers 

il giardino segreto



Salumi e Formaggi 
Αλλαντικό ημέρας     € 22
Σερβίρεται με αγκινάρες Τήνου, ελιές και τραγανές φέτες focaccia  
Cold cut of the day 
Served with artichokes from Tinos island, olives and crunchy
focaccia bread
Επιλογή από τυριά     € 24
Γραβιέρα τρούφας, μανούρα Σίφνου, παλαιωμένο κασέρι Σοχού,
Αρσενικό Νάξου, Σκοτύρι Ίου. Σερβίρεται με τσάτνεϊ από γλυκιές
και καυτερές πιπεριές, σαλάμι σύκου και κριτσίνια   
Cheese selection 
Gruyere cheese with truffle, “manoura” cheese from Sifnos island,
aged “kaseri” cheese from Sohos, "arseniko" cheese from Naxos island,
“skotyri” cheese from Ios island. Served with sweet and spicy
pepper chutney, ‘salami’ made of fig and breadsticks                       

Pizza 
Τομάτα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα και βασιλικός  € 15
Tomato, mozzarella, parmesan and basil 
Τομάτα, μοτσαρέλα, πάστα nduja και παρμεζάνα  € 16
Tomato, mozzarella, nduja paste and parmesan
Μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα, καφέ μανιτάρια και τρούφα € 18
Mozzarella, gorgonzola, brown mushrooms and truffle
Μοτσαρέλα, φέτα, ελιές, κάπαρη, κρεμμύδι και ρίγανη € 15
Mozzarella, feta cheese, olives, capers, onion and oregano
Παρμεζάνα, μορταδέλα, φυστίκι Αιγίνης και   € 19
βουβαλίσια στρατσιατέλα
Parmesan, mortadella, Aegina pistachio and buffalo stracciatella 
Αλλαντικό της ημέρας, τομάτα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα και € 17
 φύλλα ρόκας
Cold cut of the day, tomato, mozzarella, parmesan and rocket leaves

Desserts
Babà Napoletano με σιρόπι εσπεριδοειδών, φυστίκι Αιγίνης €12 
 και κρέμα βανίλια μασκαρπόνε  
Babà Napoletano with citrus syrup, Aegina pistachio croquant
and vanilla mascarpone cream  
Τάρτα bitter σοκολάτας, καραμέλα με ανθό αλατιού και €12 
παγωτό “Fior di Latte”
Bitter chocolate tart, salted caramel and “Fior di Latte” ice cream



Aperitifs 
Chandon Garden Spritz    € 18

Martini Rosso / Martini Bianco    € 11

Cocktails     € 16 
Passione
Italicus liqueur, guava syrup, lime, soda & Prosecco 
Mastic Temple
Mastiha liqueur, lime, sugar syrup, grapefruit, grapefruit soda
Bella Donna
Limoncello, yuzu purée, soda, Prosecco 
Smoky Rose
Aperol, Talisker Whisky, rose syrup, soda, Prosecco 
Fiore del Vino
White wine, Elderflower liqueur, soda 
Chiedi Spritz
Campari, Amaro Averna, Prosecco, mandarin, bergamot soda

Wines
WHITE WINES
Planeta “Etna Bianco”, 2020
Carricante
Sicily, Italy
Bava “Gavi di Gavi”, 2021
Cortese
Piedmont, Italy

RED WINES
Fonterutoli No.10 Toscana Rosso, 2019
Sangiovese, Merlot
Tuscany, Italy
Elio Altare Langhe Nebbiolo, 2020
Nebbiolo
Piedmont, Italy

 € 15 € 75

€ 14 € 70 

€ 14 € 70

€ 15 € 75

per glass / per bottle



Το κατάστημα διαθέτει δελτίο παραπόνων
Complaint forms are available 
Beschwerdeformular erhältlich 
Carnets de reclamations sont disponibles

• ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ / TAX INCLUDED
• Δημοτικός Φόρος / Municipality Tax 0,5%
• ΦΠΑ Τροφίμων / VAT Food 13%
• ΦΠΑ Μη Αλκοολούχων Ποτών / VAT Non Alcoholic Beverages 13%
• ΦΠΑ Αλκοολούχων Ποτών / VAT Alcoholic Beverages 24%

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γ. Λιασίδης
Market Controller: G. Liasides

Είμαστε στη διάθεση του κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να γνωρίζει εάν κάποια πιάτα 
περιέχουν συγκεκριμένα συστατικά.
Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε αλλεργία ή 
ειδική διατροφική ιδιαιτερότητα για την οποία πρέπει να είμαστε ενήμεροι κατά την 
παραγγελία σας.
We welcome inquiries from guests who wish to know whether any dishes contain
particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that we 
should be made aware of when preparing your menu request.


