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COQUILLES ST. JAQUES

Fresh Queen Scallops grilled with butter   7/piece

Φρέσκα χτένια Queen Scallops, ψητά με βούτυρο.

Fresh Queen Scallops, Jerusalem artichokes puree, 
Lardo di Colonnata & Tarragon Βeurre Blanc.   7,5/piece

Φρέσκα χτένια Queen Scallops, πουρές αγκινάρας Ιερουσαλήμ, Lardo di Colonata 
& σάλτσα Beurre Blanc με εστραγκόν.

*** Extra Caviar Imperial Gold 2gr 10/piece

FRESH OYSTERS SELECTION  6
τεμ./pieces 

12
τεμ./pieces

Fresh Oysters Fin De Claire Tristant No2  30 54

Φρέσκα Στρείδια Fin De Claire Tristant No2

Fresh Oysters Rock Barclay’s No2  30 54

Φρέσκα άγρια στρείδια Rock Barcley’s No2

Fresh Oysters Gillardeau Diamon No 2 (pre-order)   68

Φρέσκα Στρείδια Gillardeau Diamon No 2 (προ παραγγελία).

συνοδεύονται με / accompanied by:
 pink champagne dip & wakame salad.
 σως ροζ σαμπάνιας & σαλάτα wakame.

*** extra Caviar Imperial Gold 10gr 50

  OYSTER BAR SELECTION  

  CAVIAR SELECTION  

 10gr 20gr 30gr

Caviar Imperial Gold 50 90 120

Caviar Beluga Iran 70 130 190

Salmon eggs Caspian Tradition 50gr   50

Αυγά Σολομού, Caspian Tradition 50gr

συνοδεύονται με / accompanied by:
Βlinis & Echirè crème fraiche.



ANTIPASTI CRUDI / COLD STARTERS

TRIGLIA in CEVICHE   25

Μπαρμπούνι ceviche σε χυμούς εσπεριδοειδών, κουμκουάτ, τρίμμα αυγοτάραχου & πιπεριά espellete.
Red mullet marinated in citrus fruits, kumquat, bottarga powder & piment d’espellete.

TATAKI di TONNO   21

Τόνος φιλέτο τατάκι σε κρουστά σουσαμιού, ψητα baby gem, αυγά ορτυκιού, μαγιονέζα με λάδι 
σουσαμιού & σκόνη φύκια Νori.
Tuna tataki fillet in sesame crust, roasted baby gem, quail egg, sesame oil mayonnaise 
& nori seaweed powder.

GAMBE di GRANCHIO REALE   43

Βασιλικό Καβούρι, αγγούρι, πιπεριά τσίλι, κόλιανδρος & λάδι σχοινόπρασου.
Marinated King Crab legs, cucumber, lime, chili pepper, coriander, & chives oil.

RICCIO di MARE   25

Αχινός, προζυμένιο ψωμί & ψητά λεμόνια.
Sea Urchin, sourdough bread & roasted lemons.

BATTUTA di MANZO   24

Μοσχαρίσιο ταρτάρ, παγωτό τρούφας & καψαλισμένο ψωμί μπριός.
Veal tartare, truffle ice cream & charred brioche bread. 

BRUSCHETTA con JAMMON IBERICO PATA NEGRA 5J   21

Μπρουσκέτες από προζυμένιο χωμί, jamon serrano, μαρμελάδα τομάτας & βασιλικός.
Bruschetta, sourdough bread, jamon serrano, tomato marmalade & basil.

PER INIZIARE / STARTERS

GNOCCHI di PATATE   20

Νιόκι πατάτας, ραγού μανιταριών & κρέμα γκοργκοντζόλας
Potato gnocchi, Mushroom ragout & gorgonzola cream

ARANCINI   18

Ιταλικές κροκέτες ρυζιού, σιγοψημένο μοσχαράκι γάλακτος & Αρσενικό Νάξου. 
Rice croquette with slowly cooked veal & Arseniko cheese from Naxos chiffon.

POLPO ARROSTO   24 

Χταπόδι σχάρας, κρέμα πιπεριάς Φλωρίνης, pesto από φύλλα ράμσον, κρέμα μαύρου σκόρδου 
με πετιμέζι & φυστίκια κάσιους.
Octopus grilled, florinas peppers cream, ramsons pesto, black garlic with petimezi cream and cashews.

CALAMARI con PISELLI SPEZZATI   21

Σοταρισμένο καλαμάρι, φάβα Σαντορίνης, ταρτάρ τομάτας, τουρσί κρίταμου & λάδι chorizo.
Υellow split peas from Santorini, squid sauté, tomato tartare, pickled samphire & chorizo oil.

SCHIACCIATA al OREGANO   5,5

Tραγανό ζυμάρι, ρίγανη, παρμεζάνα & ελαιόλαδο.
Crispy base, oregano, parmesan & olive oil.



INSALATE / SALADS

FRATI GREEK SALAD   18

Ντοματάκια Σαντορίνης, αγγούρι, πίκλα κρεμμυδιού, καπαρόφυλλα, τυρι φέτα, σκόνη ελιάς, 
τουίλ προζυμένιου ψωμιού & λάδι βασιλικού.

Cherry tomatoes from Santorini, cucumber, pickled onion, caper leaves, feta cheese coated 
in olives soil, sourdough tuile & basil oil.

SPINACI e MANOURI   16

Τραγανά φύλλα σπανάκι, μανούρι, λιαστές τομάτες, κουκουνάρι & vinaigrette 
παλαιωμένου Βαλσάμικου.

Spinach salad, warm manouri cheese, sun dried tomato, pine nut & aged balsamic vinaigrette.

INSALATA di CESARE CROCCANTE   17

Τραγανό φιλέτο κοτόπουλο, τρυφερά μαρουλάκια, flakes παρμεζάνας & σως μπείκον.

Iceberg, crispy chicken fillet, smoked pancetta, parmesan flakes & bacon dressing.

MISTICANZA SIGNATURE de FRATI   20

Τρυφερά baby φύλλα, βαλεριάνα, ποπ κορν γαρίδας, dressing παλαιωμένης σόγιας με μήλο.

Mix baby leaves, valerian and shrimps tempura, soy sauce and fermented apples dressing.

MOZZARELLA BURRATA   18

Μοτσαρέλα Μπουράτα, μελιτζάνα, κονφί τομάτας, baby φύλλα & λάδι ρόκας.

Μozzarella Burrata, eggplant, tomato confit, baby rocket leaves & rocket oil.

SALMONE AFFUMICATO   22

Σαλάτα, τραγανά φυλλώματα, καπνιστός σολομός Σκωτίας, αβοκάντο, μανταρίνι 

& παπαρουνόσπορο.

Crunchy leaf salad, Scottish smoked salmon, avocado, mandarin orange, & poppy seeds.



PASTE & RISOTTI / PASTA

ORZO con GRANCHIO   32

Κριθαράκι, φρέσκο καβούρι & τραγανό χέλι.
Orzo, fresh crab & spicy eel.

RISOTTO ai GAMBERI   30

Ριζότο με ταρτάρ γαρίδας.
Risotto with shrimp tartare.

SPAGHETTI ai RICCI di MARE   26

Σπαγγέτι, αχινός & σαλάτα μαϊντανού.
Spaghetti, sea urchin, & parsley salad.

LINGUINE alle VONGOLE VERACI   28

Λινγκουίνι, φρέσκα όστρακα Σαρδηνίας, λεμονοθύμαρο & αυγοτάραχο.
Linguine, Veraci clams, lemonthyme & bottarga.

TAGLIATELLE al RAGOUT di MANZO   25

Ταλιατέλες, μοσχαράκι ραγού, λάδι τρούφας & παλαιωμένη παρμεζάνα.
Tagliatelle, beef ragout, truffle oil & aged Parmesan. 

LINGUINE ai SCAMPI   36

Λινγκουίνι, καραβίδες & σως πέστο.
Linguine, cary fish & basil sauce.

RISOTTO al CULATELO    24

Ριζότο σπαράγγια, culatello & φρέσκια ricotta.
Risotto, culatello, Asparagi & fresh ricotta.

RISOTTO alla MILANESE con CALAMARI   27

Ριζότο με σαφραν, καλαμάρι σε πάνκο & ζού κοτόπουλο.
Risotto with saffron, fried calamari in panko crust & chicken jus.



PESCE / FISH

FILLETO di MERLUZZO   29

Μπακαλιάρος φιλέτο, σπανάκι στον ατμό, ψημένο πράσο, τραγανό φαγόπυρο 
& κρέμα ταραμά.
Cod fillet, steamed spinach, roasted leek, crispy buckwheat & fish roe cream.

TRIGLIA con Puré di PALMA   34

Μπαρμπούνι φιλέτο, πουρές φινόκιο, σαλάτα φινόκιο, χαβιάρι & σάλτσα περγαμόντο.
Red mullet fillet, fennel puree, fennel salad, caviar & sauce infused with bergamot .

DENTICE ai POMODORI GRIGLIATI   36

Συναγρίδα φιλέτο, ψητές τομάτες, μαρμελάδα κρεμμύδι, νερό τομάτας, τουίλ λιαστής τομάτας 
& λάδι ρόκας.
Dentex fillet, roasted tomatoes, onion marmalade, tomato water, sun dried tomato tuile 
& rocket oil.

FILETTO di TONNO   30

Φιλέτο Τόνου, ψητά παντζάρια, κρέμα παντζαριού & ψητά σέσκουλα.
Tuna fillet, roasted beetroots, beetroot cream & chard grilled

ARAGOSTA al FORNO a LEGNA   90/Kg

Ψητός αστακός, στικς πατάτας, μαγιονέζα τρούφας & σάλτσα πιπεριού.
Roasted Lobster, potatoes allumette, truffles mayonnaise & pepper sauce.

Filetto di branzino in crosta   30

Φιλέτο λαβράκι σε κρούστα ψωμιού, μαριναρισμένες τομάτες, κρέμα ελιάς με θυμάρι 
και σάλτσα φρέσκου βασιλικού
Sea bass fillet in a bread crust, marinated tomatoes, olive cream with thyme and fresh basil sauce



CARNE / MEAT

BALLOTINE COSCE di POLLO   25

Μπαλοτίνα κοτόπουλο μπούτι, ψητή γλυκοπατάτα, τραγανό κρεμμύδι, γιαούρτι μυρωδικών &
ζού κότας.
Chicken leg roasted sweet potato, crispy onion, yogurt with herbs & chicken jus.

COPPETTA D’AGNELLO   27

Αρνάκι γάλακτος, μελιτζάνα με miso, παστέλι σησαμιού, φρέσκα κρεμμυδάκια & ζού αρνιού.
Lamp chump, eggplant with miso, sesame pasteli, grilled spring onion & lamb jus.

TAGLIATA di MANZO BLACK ANGUS PRIME 
CREEKSTONE USA   36

Ταλιάτα Μόσχου, πουρές καρότου, γλασαρισμένα baby καρότα & ζωμός μόσχου.
Beef Tagliata, carrot puree, baby carrot glazed and beef jus.

TAGLIATA di MANZO WAGYU 4-5 ΑUS   49

Ταλιάτα μόσχου Wagyu 4-5 Αυστραλίας, πουρές καρότου, γλασαρισμένα baby καρότα 
& ζωμός μόσχου
Beef Tagliata Wagyu 4-5 Australia, carrot puree, baby carrot glazed and beef jus.

RIB EYE BLACK ANGUS PRIME CREEKSTONE USA (350gr)   58

Rib Eye, βραχάκια πατάτας, σαλάτα άγριας ρόκας και σως bearnaise.
Rib Eye, potato rocks, rocket salad and chiffon bearnaise.

T-BONE BLACK ANGUS CHOICE CREEKSTONE USA 1000gr   165/Kg

Σπαράγγια, baby πατάτες γλασαρισμένες σε ζού & σχοινόπρασο
Asparagus, glazed baby potatoes, chives, and beef jus

AUSTRALIAN WAGYU TOMAHAWK Α5+ JACK’S CREEK   255/Kg

Αυστραλέζικo Wagyu Τόμαχωκ, ψητά καρότα στον ξυλόφουρνο, τοπιναμπούρ & σάλτσα 
από παλαιωμένο βαλσάμικο.
Australian Wagyu Tomahawk, wood-fired oven-roasted carrots, topinambur & aged balsamic sauce.



PIZZA

MARGHERITA   12

Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα & βασιλικός.
Tomato sauce, fresh mozzarella & basil.

Ι FRATI   18

Tομάτα, βουβαλίσια μοτσαρέλα, baby ρόκα & prosciutto San Daniele.
Tomato, mozzarella bufala, baby rocket & prosciutto di San Daniele.

BIANCA ai FUNGHI    19

Κρέμα παρμεζάνας, καπνιστή μοτσαρέλα, μανιτάρια & λάδι τρούφας.
Parmesan cream, smoked mozzarella, mushrooms & truffle oil.

PEPPERONI   17

Σάλτσα τομάτας, πιπεριές, chorizo & μαϊντανό.
Tomato sauce, peppers, chorizo & parsley.

PRIMAVERA    16

Σάλτσα τομάτας, λαχανικά, μοτσαρέλα & baby σπανάκι.
Tomato sauce, vegetables, mozzarella & baby spinach.

QUATTRO FORMAGGI    17

Taleggio, flakes παρμεζάνας, gorgonzola & mozzarella.
Taleggio, parmesan flakes, gorgonzola & mozzarella.

PIZZA al ROTOLO    18

Ρολό πίτσα, προσούτο cotto, μοτσαρέλα, λάδι τρούφας, baby ρόκα, μανιτάρια & τοματίνια.
Pizza roll, prosciutto cotto, mozzarella, truffle oil, baby rocket, mushrooms & cherry tomatoes.

PANE   3,5

Freshly baked bread / Φρεσκοψημένο ψωμί



DOLCI / DESSERTS

CHOCOLATE BAR   13

Σάλτσα καραμέλας, καραμελωμένο ποπ κορν & παγωτό μπανάνα.
Butterscotch sauce, caramelized pop corn & banana ice cream.

PINEAPPLE PAVLOVA   13

Μαρέγκα λάιμ, ζαμπαγιόνε ανανά & παγωτό ανανά.
Lime meringue, pineapple sabayon & pineapple ice cream.

WHITE CHOCOLATE NAMELAKA   13

Νamelaka λευκής σοκολάτας, κονφι πορτοκάλι, ζαχαρωτό τζίντζερ & σορμπέ πορτοκάλι.
White chocolate namelaka, orange confit, candied ginger & orange sorbet.

TROPEZIENNE SPUMONI (for 2)    22

Στρώσεις παγωτού με αυθεντικό tropezienne, σάλτσα σοκολάτας, croccante φουντουκιού 
& πουρέ φράουλας.
Layers of ice cream with authentic tropezienne, croccante hazelnut chocolate sauce 
& strawberry puree.

CALZONE DOLCE   21

Καλτσόνε, πραλίνα φουντουκιού.
Calzone, hazelnut praline.

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE   15

Φρέσκα φρούταεποχής
Fresh seasonal fruits



SALUMI (60gr)

Jamon IBERICO PATA NEGRA 5J   21

Prosciutto di Parma DOP 24 mesi   8

Prosciutto di San Daniele DOP 18 mesi   7

Culatello di Zibello DOP   14

Bresaola della Valtellina IGP punta d’anca   9

Salame Milano   5

Salame Napoli   5

Salame piccante   5

Salame Finocchiona IGP   6

Mortadella Bologna IGP pistachio   4

FORMAGGI (60gr)

Parmigiano Reggiano DOP 36 mesi   9

Parmigiano Reggiano DOP 48 mesi   9

Pecorino pepato stagionato | al peperoncino stagionato   6

Pecorino Sardo DOP maturo | Toscano DOP maturo   5

Pecorino Moliterno al tartufo   14

Gorgonzola dolce | piccante   4

Σαν Μιχάλη Σύρου ΠΟΠ   7

Γραβιέρα Νάξου παλαιωμένη   7





Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα μας μη διστάσετε να ρωτήσετε 
το προσωπικό μας ειδικά στην περίπτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας (σχετική νομοθεσία ΕΚ169/11).

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Δημοτικός φόρος 0,5% 
και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις.

Οι τιμές ισχύουν έως τον Οκτώβριο 2022.
Tο κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, 

για διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτύριας.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 

στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Aγορανομικός υπεύθυνος: Προκόπης Βλάσσης

For any inquiries about our products, don’t hesitate to ask our staff, especially in the case of 
any food intolerance or food allergy (relevant legislation EU 1169/11).

All Prices in Euro. Prices include vat Μunicipal tax 0,5%, the rest of the legal additions.
Prices are valid until October 2022.

The restaurant is obliged to have printed documents in a special case near the exit, 
receiving any existed complaint.

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice).
Market inspection officer: Prokopis Vlassis

Dimos Samourakis
CONSULTING CHEF


