BAR FOOD MENU
Our Bar Food Menu has been carefully designed by selecting some of the dishes
from our main menu. The chosen dishes match perfectly with any of
our Artisan drinks and cocktails!
You will love it!

Bao Buns

8

Bao buns with pork belly, shredded
cucumber, mayonnaise and Korean BBQ
Ψωμάκια ατμού με pork belly, αγγούρι
μαγιονέζα και Korean BBQ

Beef Tartar

13

4

Φασολάκια σόγιας με ανθό αλατιού

13

Fruit and nut platter
Ποικιλία φρούτων και ξηρών καρπών

3

4

Salmon with soya, honey and ginger
Σολομός με σόγια μέλι και τζίντζερ

Duck with Hoisin Sauce
Πάπια με Hoisin sauce
Mushroom with olive oil, balsamic
vinegar & za’atar spices
Μανιταριών με ελαιόλαδο, βαλσαμικό
ξύδι και μπαχαρικά za’atar

9

10

Artisan pork shawarma with spring
onion and sriracha mayo rolled in
iceberg leaves
Αρτισάν χοιρινό shawarma με
φρέσκο κρεμμύδι και μαγιονέζα
sriracha, τυλιγμένο σε φύλλα iceberg

Za’atar Dips:
4

Mushroom

8

Japanese dumplings with chicken,
served with light soy sauce
Ιαπωνικά dumplings με κοτόπουλο,
σερβίρονται με ελαφριά σάλτσα σόγιας

Artisan Pork Shawarma

Chicken with Korean BBQ
Κοτόπουλο με Korean BBQ

Duck

Chicken Gyoza

Beef and lamb pasa kofte with yogurt
and oriental pastirma snow
Πασά κεφτέ από βοδινό και αρνί με
γιαούρτι και νιφάδες παστουρμά οριεντάλ

{Single Skewers}

Salmon

6

Pasa Kofte

YAKITORI
ROBATA BAR
Chicken

Green Apple Tacos
Green apple tacos with sea-bass,
tartar and lime
Τάκος πράσινου μήλου με ταρτάρ,
λαβράκι και λάιμ

Soy Beans with ﬂeur de sel

Oriental Fruit Platter

8

Crispy squid with panko breadcrumbs
and harissa mayo
Τραγανό καλαμάρι με panko
και μαγιονέζα harissa

Beef tartar on toasted bread
with beetroot pickles
Μοσχαρίσιο ταρτάρ σε φρυγανισμένα
ψωμάκια με πίκλες παντζαριού

Edamame

Crispy Squid

4

Hummus
Harissa Cream
Keﬁr Mint Cream

2

Baba Ganoush
Beetroot Tzatziki
* Served with za’atar ﬂat bread
* Σερβίρονται με τραγανά Λιβανέζικα πιτάκια
za’atar

All prices are in Euro and include VAT | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους
You are kindly requested to inform us of any allergies | Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες

