
Ορεκτικά 

Παραδοσιακοί κολοκυθοκεφτέδες 4,50 

Ανδριώτικοι φουρταλοκεφτέδες 5,00 

Τζατζίκι με καρότο και καρύδια 4,50 

Τυροκαυτερή με κοπανιστή Άνδρου 4,50 

Γραβιέρα σαγανάκι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί και 
ξύσμα λεμονιού 5,00 

Τυροπιτάκια 4,50 

Σπανακοπιτάκια 4,50 

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες 3,50 

Τσιροσαλάτα με παγωμένη γρανίτα από αγγούρι 5,00 

Μπακαλιάρος κουρκούτι, με κρέμα σκόρδου 7.50 
Χταπόδι σχάρας με σαλάτα 11,00 

Γαρίδες σαγανάκι, με ούζο, φέτα και σάλτσα ντομάτα 9,00 

Μύδια και γυαλιστερές, αχνισμένα με πιπεριά, μουστάρδα 
και σκόρδο 10,00 

Λαχανοντολμάδες πολίτικη με ζεστή γιαουρτλού 8.50 
Ντολμαδάκια θαλασσινών με δροσερή σάλτσα μοσχολέμονο 9.50 

Σαλάτες 

Χωριάτικη κλασσική 7,00 

Ντοματίνια Σαντορίνης με ξυσμένο αγγούρι, φρέσκο βασιλικό, 
κάππαρη, ελαιόλαδο και ξύδι από κρασί Ασύρτικο  7,00 

Ντάκος με ντομάτα και ντόπιο τυρί, ελαιόλαδο και μυρωδικά 7,50 

Πολύχρωμη εποχής με βινεγκρέτ μελιού 6,50 

Κυκλαδίτικη μαρουλιών, σπανάκι και ρόκα, με λιαστές ντομάτες και φλοίδες κεφαλογραβιέρας 8,00 

Καβουροσαλάτα με ντρέσινγκ πορτοκαλιού, άνηθο και θυμαρίσιο μέλι 11,00 

Πάστα και Ριζότο 

Ανδριώτικη καρμπονάρα με βολάκι και λούζα 9,00 

Ναπολιτέν 6,50 

Μπολονέζ 7,50 

Ριζότο μανιταριών αρωματισμένο με λάδι τρούφας και θυμάρι 12,00 
Ριζότο γαρίδας μαγειρεμένο στο πιπεράτο ζουμί τους με 

αρώματα Ελλάδας 15,00 

Ριζότο οστρακοειδών μαγειρεμένο σε ζωμό παντζαριού 15.00 

Γαριδομακαρονάδα με μαντζουράνα και κάππαρη  15,00 

Μακαρονάδα του ψαρά 17,00 

Ψάρι 



Αιγαιοπελαγίτικο λαυράκι φιλέτο, ψητό με θυμάρι, 
γλασσαρισμένο φουντούκι και βραστή σαλάτα 14,00 

Μαγιάτικο σουβλάκι  15,00 
Φρέσκος ψητός σολωμός φιλέτο, συνοδεύεται με βραστή σαλάτα  16,00 

Κρέας 

Ψαρονέφρι γεμιστό με ντόπιο τυρί, και σάλτσα Ανδριώτικου κρασιού, και μουστάρδα 12,50 

Κοτομπουκιές με σάλτσα παρμεζάνας και τηγανιτές πατάτες 9,50 

Χοιρινή μπριζόλα 8,00 

Burger με δαχτυλίδια κρεμμυδιού, σαλάτα κόουσλο κ’ τηγανιτές πατάτες 9,00 
Μπιφτέκι σχάρας 9,00 

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας 8,00 

Γλυκά 

Παραδοσιακή τούρτα αμυγδάλου 5,00 

Γαλακτομπούρεκο με παγωτό κανέλα 6,50 

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης 8,00 

Πανακότα με σάλτσα από φρέσκιες φράουλες 4,50 

Μούς αμυγδαλωτού συνδυασμένο με παραδοσιακό 
ραβανί και σπασμένη Ανδριώτικη νουγκατίνα  5,50 

Μούς σοκολάτας γάλακτος με άρωμα καφέ και κροκάν φουντουκιού 5,00 
Cheesecake 5.50 




