


AKANTHUS COCKTAILS

Full Moon Delight
Rum, Raspberry, Passoa, Sweet n’ sour, grapefruit syrup

Blue Lemon Drop
Vodka, Hpnotiq liqueur, Malibu Sweet n’ sour

Mojito Spa
Gin, Apple Sourz, Cucumber Syrup, tonic, Sweet n’ sour

Masticha Mezcal
Masticha, Whiskey, Lime, Angostura Bitters

Dirty Passion
Vodka, Passoa, Mango, Passion, Sweet n’ sour, 

CLASSIC COCKTAILS

Lemon Margarita

Strawberry Margarita

Lemon Daiquiri 

Strawberry Daiquiri

Mojito

Caipirinha

Cosmopolitan

Apple Martini

Mai Tai

Long Island

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

The cocktail list is edited by Stellios Tsomidis



ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΖΕΣΤΑ // HOT APPETIZERS

Μπατονέτες φρέσκου σολομού πανέ
με τζίντζερ και μικρή σαλάτα, σουσάμι και αμύγδαλα και σως thai chili
Fresh salmon sticks
with ginger and a small salad, almonds and sesame and thai chili sauce

Ελληνική φέτα
σε φύλλο κρούστας με σουσάμι και μέλι
Greek “feta” cheese
in crust with honey and sesame

Ποικιλία ορεκτικών
με ζαμπονοφλογέρες, κοτομπουκιές, σκαλτσούνια κρητικά, στικς μοτσαρέλας, 
πιπεριές χαλαπένιος, onion rings, spring rolls με σως thai chili
Variety of appetizers
with ham fifes, chicken nuggets, cretan skaltsounia, mozzarella sticks,
chalapenios peppers, onion rings, spring rolls with thai chili sauce

Κολοκυθάκια πράσινα τηγανητά
με γιαούρτι και δυόσμο
Fried green zucchini
with yogurt and mint

Πιτάκια
με κατσικίσιο τυρί, μικρή σαλάτα, κολοκυθάκια ψητά και ντοματάκια τσέρι
Small pita breads 
with goat cheese, small salad, grilled zucchini and cherry tomatoes

Κοτομπουκιές
με σάλτσα μουστάρδας
Chicken nuggets
with mustard sauce

Λαζάνια ογκρατέν
με φρέσκο κιμά, γραβιέρα, λαχανικά σχάρας και φρέσκια μυζήθρα
Gratinated lasagne
fresh minced meat, gruyère cheese, grilled vegetables and fresh “myzithra” cheese

Πατάτες τηγανητές
French fries

Φρέσκα λαχανικά
στη σχάρα με ψητό ταλαγάνι και καραμελωμένο μπαλσάμικο
Fresh vegetables
grilled with roasted “talagani” cheese and caramelized balsamic vinegar

Ψωμάκια και ντιπ διάφορα      
Various breads and dips
     
ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΡΥΑ // COLD APPETIZERS
      
Κλασικά Ελληνικά      
ταραμοσαλάτα με λευκό ταραμά, λευκό ψωμί, κρεμμύδι,
χυμό φρέσκο λεμόνι, ελαιόλαδο
Greeks Classic
white fish roe salad, white bread, onion,
fresh lemon juice, olive oil  

Τυροκαυτερή σπέσιαλ      
με κατίκι Δομοκού, φέτα Ήπειρος, γιαούρτι, πιπεριά Φλωρίνης,
ελαιόλαδο και φρέσκο θυμάρι      
Spicy cheese spread
with katiki from Domokos, “feta” Epirus, yogurt, red peppers from Florina,
olive oil and fresh thyme

Γαρίδες στον ατμό
με ταϊλανδέζικη πικάντικη σως, αβοκάντο, ρόκα, ντομάτα   
Steamed shrimps
with Thai spicy sauce, avocado, arugula, tomato
   
Ελληνικό προσούτο Ευρυτανίας
με τρυφερή ρόκα, γραβιέρα San Μιχάλη, αρωματικό ελαιόλαδο
και φρέσκο πιπέρι         
Greek prosciutto
with tender arugula, San Michalis gruyère, flavored olive oil
and fresh pepper
  
Ποικιλία τυριών και αλλαντικών (για 2 άτομα)    
Cheese and charcuterie (for 2 persons)

Εκλεκτός λευκός τόνος Αλοννήσου
συνοδεύεται από τρυφερή ρόκα, βραστό αυγό, φρέσκο κρεμμύδι,
κάπαρι και λαδολέμονο αρωματικό 
Fine white tuna from Alonissos island
accompanied with tender arugula, boiled egg, fresh onion,
capers and flavored lemon-oil dressing
     

12.00 € 

10.00 €

12.00 €

8.00 €

10.00 €

10.00 €

10.00 €

5.00 €

12.00 €

2.00 €

8.00 €

8.00 €

12.00 €

12.00 €

16.00 €

12.00 €



ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ // PASTA & RISOTTO

Πέννες μεσόγειος
με σάλτσα ντομάτα, ελιές, βασιλικό και φέτα Ήπειρος
Mediterranean Penne
with tomato sauce, olives, basil and “feta” Epirus

Πέννες με φιλέτο κοτόπουλο σχάρα
κρέμα Φιλαδέλφια, μαϊντανό και παρμεζάνα
Penne with grilled chicken fillet
Philadelphia cream, parsley and parmesan

Λινγκουίνι με καραβιδόψιχα
κρέμα Φιλαδέλφεια, λάδι τρούφας, ντομάτα φρέσκια
Linguine with crawfish
Philadelphia cream, truffle oil, fresh tomatoes

Ριζότο με φρέσκα λαχανικά
μανιτάρια πορτσίνι, κάσιους, λάδι τρούφας και παρμεζάνα
Risotto with fresh vegetables
porcini mushrooms, cashews, truffle oil and parmesan

ΣΑΛΑΤΕΣ // SALADS  
  
Ακάνθους  
πράσινη σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, αβοκάντο, καρύδια, μανούρι, 
ελαφριά βενιγκρέτ μέλι, λεμόνι και πορτοκάλι  
Akanthus salad
green salad with grilled chicken breast, tender avocado, walnuts,
“manouri” cheese, light honey and lemon vinaigrette
 
Ρόκα  
φύλλα ρόκας, πρασινάδες, cranberry, πράσινο μήλο, γραβιέρα San Mιχάλη, 
αραβικές ξεροψημένες πιτούλες, βενιγκρέτ με μπαλσάμικο και ελαιόλαδο 
Arugula salad
rocket leaves, green salad, cranberry, green apple, San Michalis gruyère, 
crispy arabic pita breads with balsamic and olive oil vinaigrette
 
Κρητικός ντάκος  
με ξινομυζήθρα, ντομάτα ψιλοκομμένη, κάπαρι, βασιλικό,
ελιές και ελαιόλαδο
Cretan dakos
with sour cream cheese, chopped tomatoes, capers, basil,
olives and olive oil
 
Καπρέζε  
σαλάτα ντομάτα με φρέσκια μοτσαρέλα, σάλτσα βασιλικού
και αρωματικό ελαιόλαδο  
Caprese
tomato salad with fresh mozzarella, basil sauce
and flavored olive oil

Μαργαρίτα  
σαλάτα με αβοκάντο, μαρούλι, καλαμπόκι, ελληνικό προσούτο Ευρυτανίας, 
σταμναγκάθι, γλιστρίδα και ντομάτα  
Margarita
salad with avocado, lettuce, corn, greek prosciutto from Evrytania,
spicy chicory purslane and tomato
 
Πράσινη  
ποικιλία από δροσερές σαλάτες, ραπανάκι, αγγούρι, ντοματάκια τσέρι, 
τηγανητό μανούρι και σάλτσα εσπεριδοειδών 
Green
variety of salads, radish, cucumber, cherry tomatoes, fried “manouri” 
cheese and citrus dressing

9.00 €

10.00 €

16.00 €

12.00 €

12.00 €

11.00 €

9.00 €

10.00 €

12.00 €

11.00 €



Ρολό γαλοπούλας
γεμιστό με σπανάκι και ρικότα 
Turkey roll
stuffed with spinach and ricotta
 
Χοιρινό φιλέτο
μαρινέ με φρέσκα μυρωδικά σωτέ, ελιές Καλαμών και σάλτσα
με φρέσκο θυμάρι, πατάτες και λαχανικά σχάρας 
Pork fillet
marinated with fresh sautéed herbs, Kalamon olives and fresh thyme 
sauce, potatoes and grilled vegetables
 
Χοιρινό φιλέτο σχάρας
με λαχανικά και πατάτες τηγανητές 
Grilled pork fillet
with vegetables and french fries

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ // DESSERTS
 
Σουφλέ σοκολάτας με σως σοκολάτα, κρεμ φρες και παγωτό 
Chocolate soufflé with chocolate sauce, crème fraiche and ice cream

Cheesecake με φρούτα του δάσους 
Cheesecake with forest fruits

Κέικ brownies με παγωτό και σως σοκολάτα 
Chocolate brownies with ice cream and chocolate sauce

Γαλακτομπούρεκο “ΠΡΩΤΟΝ” 
Galaktompoureko “PROTON” (Traditional milk pie)

Ραβανί με παγωτό τριαντάφυλλο
Ravani with rose flavor ice cream

Φρούτα εποχής (για 2 άτομα) 
Seasonal fruits (for 2 persons)
 
Παγωτά: σοκολάτα, βανίλια, καϊμάκι, πεπόνι, λεμόνι, φράουλα 
Ice cream: chocolate, vanilla, cream, melon, lemon, strawberry
 

ΚΑΦΕΔΕΣ // COFFEE
 
Νες καφέ
Nes cafe

Εσπρέσσο 
Espresso

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ // MAIN DISHES
 
Φρέσκο συκώτι σχάρας
από μοσχάρι γάλακτος ψιλοκομμένο, αρτυμένο με εκλεκτό ελαιόλαδο, 
και πουρέ μελιτζάνας 
Fresh veal liver grilled
from chopped veal, seasoned with fine olive oil
and mashed eggplant

Ταλιάτα μόσχου 
με σως από πολύχρωμα πιπέρια, πατάτες και ψητά λαχανικά 
Βeef tagliata
with colored pepper sauce, potatoes and grilled vegetables
 
Φρέσκος σολομός σχάρας
με πράσινη σάλτσα ταρτάρ 
Fresh grilled salmon
with green tartare sauce

Ροστ μπηφ
από μοσχάρι γάλακτος με ψητά λαχανικά, πατάτες τηγανητές
και σάλτσα ελαφρώς πιπεράτη 
Roast beef
with grilled vegetables, fried potatoes
and spicy sauce
 
Νουαζέτες από αρνάκι σωτέ
με ελαιόλαδο, σάλτσα με θυμάρι και σιναρόσπορο, λαχανικά σχάρας
και πουρέ μελιτζάνας 
Sauteed lamb noisettes
with olive oil, thyme and sinarosporo sauce, grilled vegetables
and mashed eggplant

Φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα
με σάλτσα μαστίχας, γαρνιτούρα ρύζι και λαχανικά
Grilled chicken fillet
with mastic sauce, rice and vegetables

Μπιφτέκια σχάρας
από φρέσκο κιμά επιλεγμένο από τον Σέφ, πατάτες
και σως thai chilly 
Grilled meatballs
from fresh minced meat selected by the Chef, potatoes
and thai chilly sauce

10.00 €

12.00 €

12.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

12.00 €

7.00 €

2.50 €

11.00 €

18.00 €

12.00 €

11.00 €

18.00 €

10.00 €

10.00 €



ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ // ROSE WINES

ΕΛΛΑΔΑ

KTHMA ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Ξινόμαυρο, Μοσχόμαυρο,Τσαπουρνάκος

ROSE NICO LAZARIDI
Grenache Rouge

ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ // RED WINES

ΕΛΛΑΔΑ

HOUSE WINE
Μοσχόμαυρο

ΜΥΡΑΜΠΕΛΟΣ - Mediterra
Κοτσιφάλι, Μαντηλάρι

ΟΡΕΙΝΟ - Κτήμα Σπυρόπουλου
Αγιωργίτικο, Syrah

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ - Κτήμα Μίγα
Merlot, Syrah

KTHMA ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Ξινόμαυρο, Merlot, Cabernet Sauvignon

CHATEAU NICO LAZARIDI - Κτήμα Μίγα
Cabernet Sauvignon, Merlot

KLIMA KLIMA (bio) - Tsantalis
Cabernet Sauvignon

ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΥΝΟ - Nico Lazaridi
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

MERLOT NICO LAZARIDI

ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
Syrah

ΡΑΨΑΝΗ ΤΣΑΝΤΑΛΗ

ΜΕΤΟΧΙ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
ποικιλία Λημνιό, Cabernet Sauvignon

CALIFORNIA

BLOSSOM HILL
Merlot

ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ // BULK WINE
 
Λευκό - Ροζέ    1/2kg -1kg

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ // WHITE WINES

ΕΛΛΑΔΑ

HOUSE WINE
Αθήρι

ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ - Mediterra
Βηλάνα

ΑΣΤΑΛΑ (bio) - Κτήμα Σπυρόπουλου
Μοσχοφίλερο

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ
Sauvignon Blanc

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ - Κτήμα Μίγα
Chardonnay, Sauvignon Blanc

KLIMA KLIMA (bio) - Tsantalis
Ασύρτικο

ΜΕΤΟΧΙ - Tsantalis  
Ασύρτικο, Sauvignon Blanc

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Chardonnay

ΚΥΚΛΟΣ - Κτήμα Βογιατζή
Μοσχοφίλερο

CHATEAU NICO LAZARIDI
Sauvignon Blanc, Μοσχάτο Αλεξανδρείας

ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΥΝΟ
Sauvignon Blanc

ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
Chardonnay

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΤΣΑΝΤΑΛΗ

CALIFORNIA

BLOSSOM HILL
Chardonnay

20.00 €

22.00 €

14.00 €

24.00 €

26.00 €

26.00 €

23.00 €

25.00 €

30.00 €

45.00 €

24.00 €

27.00 €

18.00 €

24.00 €

25.00 €

5.00 € - 11.00 €

14.00 €

22.00 €

25.00 €

32.00 €

26.00 €

22.00 €

22.00 €

22.00 €

17.00 €

22.00 €

30.00 €

22.00 €

18.00 €

23.00 €



ΕΠΙΔΟΡΠΟΙΟΙ ΟΙΝΟΙ & ΑΠΟΣΤΑΣΓΜΑΤΑ // DESSERT WINES & SPIRITS

ΛΙΚΕΡ - LIQUORS

Asti Martini     
Moscato d’Asti Arione D.O.C.G. 10’    750ml
Sangria      
Μαυροδάφνη Παρπαρούσης - Mavrodafni Parparousi 500ml
Grappa        700ml
Limoncello        500ml

ΣΕ ΠΟΤΗΡΙ - BY THE GLASS

Κρασί - Wine
Moscato D’ Asti Arione D.O.C.G. 10’
Γλυκό κρασί - Sweet wine Μοσχάτο Ρίου
Επιδόρπιο Ημιαφρώδες Κρασί - Dessert Sparkling Wine
Premium Απόσταγμα - Premium Distilled
Limoncello
Brandy Metaxa 5*/ 7*/12*
Cognac

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ // CHAMPAGNE

ΠΟΤHΡΙ - BY THE GLASS  

Moët et Chandon / Veuve Clicquot  
Veuve Clicquot     375ml
Veuve Clicquot     750ml
Veuve Clicquot Rose    750ml
Moėt et Chandon Brut Impérial  200ml
Moėt et Chandon Brut Impérial  700ml
Moėt et Chandon Brut Impérial Rose 200ml
Moėt et Chandon Brut Impérial Rose 700ml
Dom Pérignon     750ml

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΟΤΑ // TRADITIONAL DRINKS

Ούζο Βρύσσα    200ml
Ouzo Vrissa
    
Ούζο Βρύσσα    ποτήρι
Ouzo Vrissa     by the glass
    
Μαστίχα      500ml
Masticha spirit   

Μαστίχα     ποτήρι
Masticha spirit    by the glass

Τσίπουρο Βρύσσα    200ml
Grapes Distilled Vrissa

Τσίπουρο με γλυκάνισο Βρύσσα 200ml
Grapes Distilled with anise Vrissa 

Τσίπουρο Βρύσσα    ποτήρι
Grapes Distilled Vrissa    by the glass

Ρακόμελο ΡΙΜΕΛΟ   100ml
Raki with Honey RIMELO  

Ρακόμελο ΡΙΜΕΛΟ   ποτήρι
Raki with Honey RIMELO  by the glass

ΜΠΥΡΕΣ // BEERS

Ελληνικές - Greek   330ml
HEINEKEN, AMSTEL, AMSTEL PULSE, ALFA

Εισαγωγής - Imported   330ml
Bud, Fischer

R.T.D.

Gordon’s space    275ml
Smirnoff ice    275ml

60.00 €
45.00 €
22.00 €
40.00 €
30.00 €
30.00 €

4.00 €
7.00 €
7.00 €
8.00 €

10.00 €
8.00 €

8.00 €  / 9.00 €  / 12.00 €
12.00 €

15.00 €
45.00 €

135.00 €
150.00 €

30.00 €
120.00 €

35.00 €
150.00 €
220.00 €

12.00 €

5.00 €

25.00 €

6.00 €

10.00 €

10.00 €

5.00 €

10.00 €

6.00 €

4.00 €

5.00 €

6.00 €
6.00 €



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΡΑ // REFRESHMENTS AND WATER

Εμφιαλωμένο νερό 500ml  / 1L
Αναψυκτικά    250ml

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ // DRINKS

Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Gold Reserve
Johnnie Walker Platinum
HAIG
J&B
Smirnoff Red
Smirnoff North
Ursus Roter
Sambuca Romana
Grand Marnier Rouge
Jose Cuervo Silver
Jose Cuervo Especial
Pampero Rum Blanco
Pampero Rum Especial
Gordon’s Gin
Tanqueray Gin
Tanqueray No TEN
Ciroc
Belvedere
Ketel One
Grey Goose
Baileys
Ron Zacapa 23
Dimple 15 Years
Cardhu

Φιάλη απλή    700ml
Φιάλη σπέσιαλ   700ml
Φιάλη Johnnie Walker Gold Reserve
Φιάλη Ketel One
Φιάλη Belvedere

Σφηνάκι απλό
Σφηνάκι special
Σφηνάκι υποβρύχιο
Κανάτα μικρή
Κανάτα μεγάλη

0.50 €  / 3.00 €
3.00 €

8.00 €
10.00 €
14.00 €
18.00 €

8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €

11.00 €
8.00 €

10.00 €
8.00 €

10.00 €
14.00 €
13.00 €
13.00 €
13.00 €
13.00 €

8.00 €
14.00 €
10.00 €
10.00 €

90.00 €
100.00 €
140.00 €
130.00 €
130.00 €

3.00 €
4.00 €
6.00 €

25.00 €
45.00 €

Ο κατάλογος ισχύει μόνο για το εστιατόριο AKANΘUS.
The list applies only to the restaurant AKANΘUS.

Το περιεχόμενο των φιαλών είναι 750ml εκτός αν υπάρχει άλλη αναγραφή.
The contents of the bottles are 750ml unless indicated.

Το λάδι στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο, για τα τηγανητά χρησιμοποιούμε σπορέλαιο.
The oil is olive oil on salads, for fries we use vegetable oil.

Το κρέας και τα ψάρια είναι φρέσκα.
Meat and fish are fresh.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The establishment is obliged to have printed forms available in a special location near the exit for the registration of complaints.

En cas de plainte, l’ établishment doit disposer de formulaires qui pourront être trouvès dans un prèsentoir près de la sortie.

Das unternehmen ist verpichted formulare fuer eventuelle beschwerden zur verfuegung stellen,
die sie in dem speziellen kasten neben dem ausgang einwerfen koennen.

Στις τιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι και τα τέλη ήτοι δημοτικός φόρος 0,5%, ΦΠΑ 23% σε όλα τα είδη.
Prices are inclusive of all taxes and duties.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΟΝΗΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ




