
AAllffrreeddoo’’ss  GGaarrddeenn  MMeennuu  
ΟΟρρεεκκττιικκάά  &&  ΣΣααλλάάττεεςς  
Αγιορείτικη ψαρόσου̟α 
για̟ράκια α̟ό ̟ετρόψαρα, αυγολέµονο    16,00 € 
 
Ελληνική σαλάτα 
̟ολύχρωµα ντοµατίνια, ζελέ φέτας     12,00 € 
 
Κή̟ος λαχανικών 
τρυφερά φύλλα, γεµιστά ̟ι̟εράκια 
κίτρινα ντοµατίνια, ξύδι ασύρτικο     10,00 € 
 
Αβοκάντο & φράουλα 
ανάµεικτα λαχανικά, αβοκάντο, κατίκι 
ντρέσινγκ φράουλας, καρύδια      12,00 € 
 
Πράσινη σαλάτα 
µαρούλι βουτύρου, άισµ̟εργκ, ελληνικό µαρούλι 
κα̟νιστό χοιρινό, ντρέσινγκ αντζούγιας, ̟αρµεζάνα   12,00 € 
 
Παστράµι & ροδάκινο 
ρόκα, ψητό ροδάκινο, ντρέσινγκ σινα̟ιού    12,00 € 
 
Πα̟ουτσάκια 
κα̟νιστή µελιτζάνα, σύγκλινο Μάνης 
̟αλαιωµένο κατσικίσιο τυρί      17,00 € 
 
Μεζές 
µαρινάτος τόνος, κα̟νιστό χτα̟όδι, λιαστό σκουµ̟ρί   18,00 € 
 
Σουτζουκάκια θαλασσινών 
αβοκάντο, κινόα, µαύρο σκόρδο      18,00 € 
  

ΖΖυυµµααρριικκάά  
Μυδο̟ίλαφο 
ριζότο, µύδια, γυαλιστερές, βασιλοµανίταρα, αυγοτάραχο  18,00 € 
 
Γαριδοµακαρονάδα 
χυλο̟ίτες, γαρίδες, µάραθος      29,00 € 
 
Στριφτάρια µ̟ριάµ 
καλοκαιρινά λαχανικά, κρέµα ντοµάτας, καλαθάκι Λήµνου  16,00 €
  
Ελληνική καρµ̟ονάρα 
µακαρόνια, κα̟νιστό χοιρινό, ελαφριά σος κρέµας, ̟αρµεζάνα 18,00 € 
 
Βασιλικός & λιαστή ντοµάτα 
ραβιόλες, αγιορείτικος βασιλικός, λιαστή ντοµάτα 
κουκουνάρι, ελαιόλαδο       16,00 € 
 



Πι̟εριά τσούσκα 
̟ένες, ̟ι̟εριά τσούσκα, ντοµάτα, σκορδέλαιο    15,00 € 
 
Γαµο̟ίλαφο 
ριζότο, αρνάκι, στάκα, α̟άκι      24,00 € 
 
Παστιτσάδα 
φραγκόκοτα, νούµ̟ουλο, κρέµα κα̟νιστής ντοµάτας   18,00 € 
 
Βαρένικα 
κότσι µοσχαρίσιο, καλοκαιρινή τρούφα     24,00 € 
 

ΑΑ̟̟όό  ττηη  ΦΦάάρρµµαα  
Χοιρινό φιλέτο 
χοιρινά φιλέ µινιόν, λεµονάτη κρέµα ̟ατάτας 
σ̟αράγγια, σος ασύρτικου       25,00 € 
 
Μενταγιόν α̟ό µοσχαράκι γάλακτος 
ζεστή ̟ατατοσαλάτα µε σινά̟ι      32,00 € 
 
Μοσχαρίσιο φιλέτο 
τάρτα µελιτζάνας, τσαλαφούτι 
ε̟ιλογή α̟ό σος ̟ράσινου ̟ι̟εριού 
ή σος µανιταριών ή σος µαυροδάφνης     36,00 € 
 

ΑΑ̟̟όό  ττηη  ΘΘάάλλαασσσσαα  
Φαγκρί 
ταραµάς αρµ̟αρόριζας, κολοκυθοκεφτέδες, αυγά αχινού  32,00 €
     
Σολοµός 
άγρια χόρτα, µαγιονέζα µάραθου 
ντρέσινγκ µοσχολέµονου µε άρωµα ούζου    26,00 € 
 
Μαγιάτικο 
κρέµα αρακά, καλαµ̟όκι µε µους καβουριού, χαβιάρι  32,00 € 
 
Γαρίδες 
µεσογειακά ψητά λαχανικά       
̟ατατούλες µε αρωµατικά βότανα     34,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΣυυννοοδδεευυττιικκάά  
Άγρια χόρτα 
αρωµατισµένα µε µάραθο & λαδολέµονο      7,00 €
     
Χωριάτικες ̟ατατούλες 
αρωµατικά βότανα, εξαιρετικό ̟αρθένο ελαιόλαδο    7,00 € 
 
Ανάµεικτα φρέσκα λαχανικά 
ψητές ̟ι̟εριές, ντρέσινγκ λευκού βαλσάµικου      7,00 € 
 
Λαχανικά σχάρας 
̟αλαιωµένο ξύδι, φρέσκα µυρωδικά       7,00 € 
 

MMeennuu  2299  
Αβοκάντο & φράουλα 
ανάµεικτα λαχανικά, αβοκάντο, κατίκι 
ντρέσινγκ φράουλας, καρύδια 
**** 
Γαµο̟ίλαφο 
αρνάκι, στάκα, α̟άκι 
ή 
Σολοµός 
άγρια χόρτα, µαγιονέζα µάραθου 
ντρέσινγκ µοσχολέµονου µε άρωµα ούζου 
**** 
Μους τριαντάφυλλο 
̟αγωτό ελληνικού καφέ 
 
Το µενού συνοδεύεται α̟ό ένα ̟οτήρι  
λευκό ή κόκκινο κρασί 
 

ΕΕ̟̟ιιδδόόρρ̟̟ιιαα  
Ελληνικό γιαούρτι 
µους γιαουρτιού, καλοκαιρινά φρούτα, σορµ̟έ βατόµουρο  9,00 € 
         
Παλέτα α̟ό δροσιστικά σορµ̟έ & ̟αγωτά 
̟αστέλι σουσαµιού & φράουλες      9,00 €    
 
Μους τριαντάφυλλο 
̟αγωτό ελληνικού καφέ       9,00 €  
 
Κρέµα σοκολάτας µε κράνα 
̟ετροκέρασα & ̟αγωτό βινσάντο      9,00 € 
        
Γαλακτοµ̟ούρεκο 
βουβαλίσια κρέµα, ̟αγωτό µαστίχα, σιρό̟ι λουΐζας    9,00 € 
      
Ρεβανί 
κρέµα τζιτζιµ̟ίρας, ̟αγωτό νεκταρίνι µε κατσικίσιο γάλα   9,00 €  
 
 



AAllffrreeddoo’’ss  GGaarrddeenn  MMeennuu  
AAppppeettiizzeerrss  &&  SSaallaaddss  
Agioritiki fish soup 
fish, sea food dolma, egg – lemon sauce      16,00 €  
 
Greek salad 
multi colored cherry tomatoes, feta cheese jelly    12,00 €
  
Garden greens 
baby leaves, stuffed baby peppers 
yellow cherry tomatoes, assyrtiko vinegar     10,00 € 
 
Avocado & strawberries 
green salad, avocado, katiki goat cheese 
strawberry dressing, walnuts       12,00 € 
 
Green salad 
butter lettuce, iceberg, romaine lettuce 
bacon, anchovy, parmesan        12,00 €
  
Pastrami & peach 
beef cold cuts, arugula, roasted peach, mustard seeds dressing 12,00 € 
 
Eggplant papoutsakia 
smoked eggplant, beef ragout, matured goat cheese   17,00 €
  
Meze 
marinated tuna, smoked octopus, sun dried mackerel    18,00 € 
 
Seafood cakes 
avocado, quinoa, black garlic      18,00 €
  

PPaassttaa  
Mussel risotto 
mussels, clams, porcini, bottarga       18,00 €
  
Shrimp pasta  
tagliatelle, shrimp, fennel       29,00 € 
 
Greek pasta briam 
greek pasta, summer vegetables, tomato cream 
kalathaki feta cheese         16,00 € 
 
Greek style carbonara 
spaghetti, smoked ham, light cream sauce, parmesan     18,00 € 
 
Basil & sun dried tomato 
ravioli, basil, sun dried tomato 
pine seeds, olive oil        16,00 € 
 



Chili pepper 
penne, chili pepper, tomato, garlic oil     15,00 € 
 
Gamopilapho 
risotto, lamb, staka, cretan smoked ham      24,00 € 
 
Pastitsada 
greek pasta, guinea fowl, prosciutto, smoked tomato cream  18,00 € 
 
Varenika 
ravioloni, veal shank, summer truffle     24,00 € 
       

FFrroomm  tthhee  FFaarrmm  
Pork fillet 
pork filet mignon, lemon scented potato cream 
asparagus, assyrtiko sauce       25,00 € 
 
Veal medallions 
warm potato salad with mustard seeds     32,00 € 
 
Beef fillet 
eggplant tart, tsalafouti cream cheese 
choice of green pepper sauce or mushroom sauce 
or mavrodafni sauce       36,00 € 

  

FFrroomm  tthhee  SSeeaa  
Sea bream 
ginger tarama, zucchini cakes, urchin eggs    32,00 € 
 
Salmon 
wild greens, fennel mayonnaise 
ouzo scented lime dressing       26,00 € 
 
Amberjack 
fresh peas cream, corn with crab mousse, caviar   32,00 € 
 
Shrimp 
Mediterranean grilled vegetables  
baby potatoes with aromatic herbs       34,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSiiddee  DDiisshheess  
Wild greens 
fennel scented & lemon – olive oil sauce     7,00 € 
 
Traditional village potatoes 
aromatic herbs, extra virgin olive oil     7,00 € 
 
Assorted fresh vegetables 
grilled peppers, white balsamic vinegar dressing   7,00 € 
 
Grilled vegetables 
matured vinegar, fresh aromatic herbs     7,00 € 

  

MMeennuu  2299  
Avocado & strawberries 
green salad, avocado, katiki goat cheese 
strawberry dressing, walnuts 
**** 
Gamopilapho 
risotto, lamb, staka, cretan smoked ham 
or 
Salmon 
wild greens, fennel mayonnaise 
ouzo scented lime dressing 
**** 
Rose mousse 
greek coffee ice cream 
 
Menu accompanied  
by a glass of white or red wine 

  

DDeesssseerrttss  
Greek yogurt 
yogurt mousse, summer fruits, berries sorbet    9,00 € 
                        
Palette of refreshing sorbets & ice creams 
sesame pasteli & strawberries      9,00 €  
 
Rose mousse 
greek coffee ice cream        9,00 € 
 
Chocolate cream with cranberries 
cherries & vinsanto ice cream      9,00 €  
 
Galaktoboureko 
buffalo cream, mastiha ice cream, louisa syrup     9,00 €  
 
Revani 
ginger ale cream, peach ice cream with goat milk   9,00 €  


