
Ballo  
 
 
Raw and Roll 
 
Seabass roll “Dolmadaki” 
Λαβράκι /  λάδι αμπελόφυλλου / σουσάμι / κρέμα αυγολέμονο 
Seabass / vine leaf oil / sesame / egg&lemon cream 
 
Crab roll  “Yemista” 
Καβούρι / ρύζι γεμιστά / soy sauce τομάτας / wasabi πιπεριάς 
Crab / rice with vegetables and herbs / tomato soy sauce / bell pepper wasabi 
 
Shrimp Tiger roll 
Γαρίδα tempura / Παριανό mango / Unagi sauce με πετιμέζι 
Shrimp tempura / local mango / Greek style Unagi sauce with grape mollases 
 
Spicy crunchy tuna Nigiri  
Τηγανητό ρύζι / tartare τόνου / πίκλα ξινόμηλο /  
Crispy fried rice / tuna tartare / pickled green apple /  
 
Vegan roll  
Avocado /καπνιστή τομάτα / αμύγδαλα / χαβιάρι μαύρου σκόρδου 
Avocado / smoked tomato / almonds / black garlic caviar 
 
Cheviche 
Ψάρι ημέρας / Παριανό mango / φρέσκο chili 
Catch of the day / local mango / chili 
 
Veal Tartare 
Kαπνιστό φιλέτο μοσχάρι / τραγανό στιφάδο / κρέμα Γραβιέρας 
Smoked veal tenderloin / crispy tomato & onion/ local Graviera cheese custard 
 
 
 
Starters 
 
Tzatziki 
Τριπλοστραγγιστό γιαούρτι / kimchi αγγούρι / λάδι άνιθου 
House triple strained yoghurt / cucumber kimchi / dill oil 
 
Tarama 
Ταραμάς / λάδι μάραθου / crumble Συμιακό γαριδάκι 
Fish roe mousse / fennel oil / Symi’s shrimp crumble 
 
Fava 
Φάβα Ηρακλειάς / floss από καπνιστή ρέγγα / crispy chili onion 
Split peas mash from Iraklia / smoked herring floss / crispy chili onion 
 
Kopanisti 
Κρέμα από Τουλουμίσιο τυρί / καπνιστή τομάτα / λάδι chili 
Touloumisio cheese mousse / smoked tomato / chili oil  
 
 
 
 
 
 



Salads  
 
Local 
Local tomatoes / Souroma cheese / pickled rock samphire / carob crumble / oregano 
Τομάτα Παριανή / Σούρωμα / κρίταμα / ελαιόλαδο / crumble χαρουπι / φρέσκια ρίγανη 
 
Crab 
Καβουρι / φυλλα σαλατικών / πορτοκάλι / μαγιονέζα μάραθου / gomasio με αμύγδαλο 
Crab / salad leaves / orange / fennel mayo / almond gomasio 
 
Greek Caesar 
Καρδιά μαρουλιού στη σχαρα / Caesar’s dressing γιαουρτιού / παστό χοιρινό /flakes Γραβιέρας 
Grilled lettuce /  yoghurt Caesar’s dressing / salt pork / Local Graviera cheese flakes 
 
 
Sea  
 
Shrimp 
Τηγανητό Συμιακό γαριδάκι / αλάτι βράχων με μαστίχα 
Fried Symi’s shrimp / hand picked rock salt with Mastic 
 
Crab 
Κροκέτες καβούρι / μαγιονέζα lime 
Crab fritters / lime Mayo 
 
Tuna  
Tataki τόνου / γλάσο Παστελαριάς / περγαμόντο / σουσάμι 
Tuna tataki / dried fig glaze / bergamot / sesame 
 
Cuttlefish  
Σουπιές και χόρτα τσιγαριαστά / τομάτα / λάδι μάραθου 
Pan fried cuttlefish and  greens / tomato / fennel oil  
 
Seabass  
Λαβράκι φιλέτο στη σχάρα / κρέμα αγκινάρας Τήνου / καπνιστή τομάτα / ελιές 
Charcoal kissed seabass fillet / Tinos artichoke cream / smoked tomato / olives 
 
Earth 
 
Claypot  
Ρεβύθαδα στο σκούνταβλο / χειροποίητο παστό χοιρινό  
Claypot slow cooked chickpeas / housemade salt pork 
 
Pasta  
Μιρμιτζέλι Πάρου / τομάτα / ελαιόλαδο / παλαιωμένη Μυζήθρα Πάρου 
Local handmade “Mirmitzeli” short pasta /tomatoes / olive oil / aged Mizithra cheese 
 
Chicken 
Μπουτάκια κοτόπουλου σχάρας με λεμόνι / πουρές πατάτας φούρνου/ crispy chili onion 
Grilled chicken thighs w lemon/ oven potatoes mash / crispy chili onion 
 
Lamb 
Μελωμένο αρνάκι / αγκινάρες Τήνου /  αυγολέμονο / λάδι μάραθου  
Braised lamb / Tinos’ artichokes /  egg & lemon emulsion / fennel oil 
 
 
 
 



Veal  
Ταλιάτα μοσχαρίσια / αλάτι βράχων με μαστίχα / πίκλα φρέσκο πιπέρι 
Veal tagliatta / hand picked rock salt with Mastic / pickled peppercorns 
 
Pork 
Χειροποίητο λουκάνικο με κρασί και μάραθο /καπαμάς λάχανο / μουστάρδα λεμόνι 
Hand made sausage with wine and fennel / cabbage ragout / lemon mustard 
 
 
Crack fried πατάτες Νάξου 
 

- με αλάτι βράχων και φρέσκια ρίγανη 
with hand picked rock salt and fresh oregano 
 

- με κρέμα γραβιέρας και τραγανό παστό χοιρινό 
with Graviera cheese custard and crispy salt pork 
 

- με μαγιονέζα lime και τραγανό κρεμμύδι  
with lime mayo and crispy onion 
 

 
Wine Board 
Τουλουμίσιο τυρί, Γραβιέρα Πάρου, Σούρωμα, Χειροποίητο Ζαμπόνι Νάξου, παστό χοιρινό και σαλάμι Πάρου 
Local cheeses : Toulumisio , Graviera and  Souroma , Naxos’ ham , salt pork and Local salami 
 
 
Desserts  
 
Lemon pie με μαστίχα και βασιλικό 
Lemon pie with Mastic and basil 
 
Cremeux σοκολάτας με αλμυρή καραμέλα και γκοφρέτα πραλίνας 
Chocolate cremeux with salted caramel and praline wafer 
 


