


Το χωράφι, ο ψαράς, το µαγείρεµα στα ξύλα, είναι κάποια από τα 

στοιχεία της δηµιουργίας κάθε πιάτου. 

Στο Μικρό Νησί, τα συνδυάσαµε µε τεχνικές της σύγχρονης 

γαστρονοµίας.

Έτσι,  κάθε πιάτο έχει όλα τα στοιχεία που το κάνουν απολαυστικό:

Φρεσκάδα, εντοπιότητα, εποχικότητα και… ελευθερία!

Στο Μικρό Νησί µαγειρεύουµε για εσάς, δηµιουργώντας γεύση αλλά 

και εµπειρία. Έκπληξη αλλά και οικειότητα.

Στόχος µας είναι η απόλυτη χαλάρωση, το σταµάτηµα του χρόνου. 

Αυτός είναι και ο στόχος της κουζίνας µας.

Γευτείτε την!

Μανώλης Μανάτος & Σπύρος Ντάσιος

Chefs στην κουζίνα του Μικρού Νησιού.



Σαλάτες

Ντοµατοσάλατα
γαύρος µαρινάτος και vinegraitte  από ψητά λαχανικά

8.00€

Σουπιά Σπανάκι
κονφί λεµονιού και ντρέσινγκ από µελάνι 

9.00€

Μανιτάρια & Πορτοκάλι
λευκό  βαλσαµικό ξύδι µε θυµάρι και γλυκό σκόρδο

8.00€

Νούµπουλο & Γραβιέρα
φουντούκι κροκάν, γλυκόξινη σάλτσα εσπεριδοειδών και κουµ-κουάτ

11.00€

Πρώτα Πιάτα

Σπαγγέτι Αυγοτάραχο
ζου από πετρόψαρα, ντοµατίνια, λεµόνι και φρέσκια ρίγανη

16.00€

Χυλοπιτάκι Γιουβέτσι
pesto µελιτζάνας, αµύγδαλο και κατσικίσια φέτα

13.00€

Ριζότο Γραβιέρα
χυµό πορτοκάλι, παλαιωµένη γραβιέρα, πικάντικο ελαιόλαδο και 

θυµαρίσιο µέλι
13.00€

Κυρίως Πιάτα

Μοσχαρίσιος Σιδηρόδροµος
χειροποίητο νιόκι απο κόκκινη πατάτα και ανθότυρο

17.00€

Κοτόπουλο Φιλέτο
ελευθέρας βοσκής µε κρέµα αρακά και τσιγαρισµένο πράσινο φασολάκι

14.00€

Steak Μόσχου
άνευ οστού µε βούτυρο κερκύρας και αποξηραµένο σύκο

22.00€

Φρέσκο Ψάρι Ηµέρας

Φιλέτο Ψαριού Ηµέρας
19.00€

Ολόκληρο Ψάρι µε λαδολέµονο και ψητά λαχανικά
60.00€

Επιδόρπια

Γαλακτοµπούρεκο
5.00€

Cheesecake Καρύδι 
5.00€



Καλωσόρισµα  

Χωριάτικο καρβέλι, ντοµατίνια, λιανολιά, ελαιόλαδο, 
ανθός αλατιού

2.00€

Ορεκτικά

Λευκός Ταραµάς
πούδρα από µαύρο λεµόνι και λάδι µαϊντανού

5.00€

Κρέµα Μελιτζάνας
φρέσκο κρεµµυδάκι και passion fruit

4.50€

Πιπερονάτη Καπνιστή
γλυκό µπούκοβο και φρέσκο βασιλικό

5.00€

Σεβίτσε
γαρίδα, φρέσκο ψάρι ηµέρας µε πεπόνι και αγουρέλαιο

11.00€

Πατάτα Σπασµένη
πρόβεια φέτα και αυγό στο φούρνο

8.00€

Μύδια Αχνιστά
λευκό κρασί µε αρωµατικά βότανα και γλυκό

του κουταλιού κουµ - κουάτ

11.00€

Γαρίδες Καψαλισµένες
τσίπουρο, µοσχολέµονο και αλάτι βανίλιας

12.00€

Καλαµαράδα
σάλτσα από ντοµατίνια, σκόρδο και βασιλικό

12.00€

Χταποδάκι στη Γάστρα
guancale και  «φάβα»  από λαθύρι

12.00€

Κυδώνια / Γυαλιστερές
limoncello, καπνιστό αλάτι και µαντζουράνα

13.00€

Παντζάρι Ψητό
κρέµα τυριού, καρύδι, ραπανάκι πίκλα

6.00€

Καραµελωµένη Παντσέτα
αλµυρή mousse από νεκταρίνι, parmigiano  και τραγανό κρεµµύδι

10.00€

Σαρµαδάκι Νεροκρεµµυδο
γεµιστά µε αρνάκι ραγού και µοσχολέµονο

7.50€


