
Bread & dip  5

Appetizers from the Sea
Αχινοσαλάτα 
Fresh sea urchin with olive oil             23

Σπιτικός ταραμάς 
Taramas: Homemade fish roe            11

Μπαρμπούνι φιλέτο στα κάρβουνα 
με λαδολέμονο βασιλικού
Grilled mullet fillet with oliveoil lemon and basil sauce  33

Γαρίδες φρέσκιες σχάρας
Grilled fresh shrimps                 28

Χταπόδι σχάρας
Grilled octopus             21       

Φάβα με καπνιστό χέλι και μοσχολέμονο 
Fava with smoked eel and lime                         20    

Γαρίδες σαγανάκι με φρέσκια ντομάτα και φέτα  
Shrimp saganaki with fresh tomato and feta cheese 19

Όστρακα Χαλκίδας αχνιστά
Steamed shellfish from Chalkis                 22

Γυαλιστερές ψητές
Clams grilled                 20

Μύδια αχνιστά με τζίντζερ, λεμονόχορτο 
και τηγανητές πατάτες
Steamed mussels with ginger, lemongrass 
and fried potatoes                    19



Κυδώνια αχνιστά
Clams steamed             20

Κυδώνια ωμά 
Clams raw               19

Γαρίδες με ρεβύθια, φρέσκα αρωματικά 
και dressing ταραμά
Shrimps with chickpeas, fresh herbs 
and tarama dressing                              29

Ψητό καλαμάρι με μαύρο ταραμά και λαδολέμονο 
Grilled calamari with black tarama,  
olive oil and lemon sauce  23

Tuna tartare  23

Salmon tartare 20

King crab tartare  34



Appetizers from the Land
Burrata με ντοματίνια και πέστο βασιλικού 
Burrata with cherry tomatoes and basil pesto  26

Μελιτζάνα της γιαγιάς με γιαούρτι 
και τριμμένη φρέσκια ντομάτα
Grandma’s eggplant with yoghurt 
and grated fresh tomato  14

Παντζάρι ταρτάρ με καραμελωμένα καρύδια 
και αρωματικό γιαούρτι 
Beetroot tartare with caramelized walnuts 
and aromatic yoghurt  16

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες 
Fresh fried potatoes    8

Μπιφτεκάκια σχάρας Black Angus 
Mini beef burgers without the bun  20

Συκώτι μοσχάρι tagliata με έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο
Beef liver tagliata with virgin olive oil 24

Γύρος Wagyu με ντοματίνια confit σε τραγανή πίτα
Wagyu Gyros with cherry tomatoes confit 
and crispy pita bread   39



Salads
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ 
Καρδιές γαλλικής πράσινης σαλάτας με γαρίδες
GREEN SALAD WITH SHRIMPS
Shrimps and fresh lettuce  29

ALEMAGOU
Ντομάτα με αλμυρίκια και μυκονιάτικο ξυνοτύρι  
Tomatoes with tamarix and Mykonian sour cheese 18

QUINOA 
Κινόα με βασιλική καβουροδαγκάνα, αβοκάντο,
φινόκιο και βινεγκρέτ από λάιμ 
Quinoa with king crab, avocado, finocchio 
and lime vinaigrette  35

ΧΟΡΤΑ
Βλήτα με τριμμένη ντομάτα και φέτα
WILD GREENS
Wild greens with grated tomato and feta cheese 13

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ
Mε λαχανικά και κρέμα αβοκάντο
BLACK EYED PEAS 
With vegetables and avocado cream   17

Ο ΝΤΑΚΟΣ ΜΑΣ 
Πολύχρωμα ντοματίνια, βινεγκρέτ φράουλας,
κρέμα τυριού και δυόσμο
NEW STYLE DAKOS
Variety of cherry tomatoes, strawberry vinaigrette,
cream cheese and spearmint  19



Mains from the Sea
Σπαγγέτι με όστρακα 
Spaghetti with shellfish  28

Σπαγγέτι με αυγοτάραχο
Spaghetti with bottarga   33

Σπαγγέτι με αχινό 
Spaghetti with sea urchin   34

Γιουβέτσι καραβίδας 
Orzo with scampi  30

Ριζότο μπουγιαμπέσα με γαρίδες όστρακα
σαφράν και φιλέτο ψαριού
Bouillabaisse risotto with shrimps shellfish
saffron and fish fillet    33

Jumbo shrimp and chips   39

Φρέσκος αστακός Κύμης - Εύβοιας στα κάρβουνα
Fresh grilled lobster 140 / kg

Φρέσκος αστακός στα κάρβουνα αλά καταλάνα 
με ντομάτα και ελαιόλαδο 
Fresh grilled lobster a la Catalane 
with tomato and olive oil  140 / kg

Κριθαρότο αστακού ή αστακομακαρονάδα 
με φρέσκο αστακό Κύμης - Εύβοιας
Οrzo with fresh lobster or spaghetti  
with fresh lobster  150 / kg 



Fresh Fish Grilled
ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Σαργοί / Στείρες / Ροφοί 
Sheepshead / Groupers  110 / kg

Συναγρίδα / Τσιπούρες Ευβοϊκού / Φαγκριά
Sea bream fish 120 / kg



Mains from the Land
Κοτόπουλο μπούτι με ψητό αβοκάντο και κολοκύθι
Chicken thigh with grilled avocado and zucchini 25

Σπανακοριζότο με φέτα 
Spinach risotto with feta cheese  19 

Ταλιατέλες με φιλέτο μόσχου Black Angus και τρούφα
Tagliatelle with Black Angus fillet and fresh truffle 37

Grass fed Black Angus Ribeye steak 
premium cut 350gr    58

Chateaubriand Black Angus για δύο
Black Angus Chateaubriand for two  110 

Grass fed Wagyu Ribeye steak premium cut 
(marbled 7-8) 350gr   95

 



Desserts
Kρεμέ Καρύδας
Coconut cremeux   13 

Γαλακτομπούρεκο 
Galaktoboureko 12

Classic Cheesecake  11

Προφιτερόλ  
Profiteroles   15 

Σοκολάτα Rocher
Rocher Chocolate   13


