Individual Portions

Oysters on Ice

SEAFOOD

Fin de Claire Oysters no.2

3

Gillardeau Oysters no.3

4

Sea Bream Papilotte

18

Fresh and local sea bream steamed in paper with lemon and herbs served with baby potatoes

Sea bass fillets

(served with shallot mignonette , and fresh lemon wedges)

19

Sauteed fresh sea bass fillets with green pea and fennel served with a seafood stock, lemon zest and
mint reduction

Grouper Fillet

24

Sea Bass Tartare

Beurre blanc, julienne vegetables

Salmon Steak

18

Pan seared fillet of salmon on a cold cauliflower puree, red kidney bean and corriander salad

Octopus

22

5-hour slow cooked and grilled octopus served on a bed of fava puree and black eyed beans

9

Whole Fish Sashimi

market price

Ask your waiter for our fresh catch of the day,
served with jullienne daikon, wasabi and light
soya sauce

11

Red Mullet Tataki

12

Slightly torched Red Mullet served with julienne
daikon, wasabi, light soya sauce and
homemade pickled ginger

15
14
14

(served medium) - 220gr homemade burger in a brioche bun with bacon mayo, salad, tomato and
homemade pickle (add cheese / bacon 1 ea)

USDA Black Angus Beef Fillet (250gr)

12

29

Grilled over charcoal served with finely chopped salad of tomato, cucumber, parsley and onion

Black Angus Beef Burger & Fries

Tuna Tartare

Tuna Mini Makis
Tuna with avocado and cucumber served with
light soya sauce and homemade wasabi mayo
and pickled ginger

Sea bream and prawn marinated in Leche de Tigre
served with julienne red onion and blanched
cherry tomatoes

Stuffing varies daily, please ask your waiter for the daily stuffing

Cypriot Pork Chop

Brunoise fennel and red peppers, finely
chopped mint and chilli with a light
cucumber dressing

Sea Bream & Prawn Ceviche

Sliced tagliatta and served in a oval eared dish with baby potatoes and celeriac puree

Stuffed Chicken served with Roasted Beets and Carrots

11

14

Charcoal grilled served on a bed of sweet pea puree, healthy grains, wheat & quinoa salad

Black Angus Rib Eye Tagliatta

Mini Makis &Sashimi

Finely chopped chilli, spring onion, cucumber
brunnoise served on a bed of avocado &
yoghurt espuma

MEAT
Boneless Half Chicken

Tartares & Ceviche

Interesting Bites to Share
Tuna Tacos with cool tomato salsa
Trahana Croquette

39

Primed grilled fillet served with celeriac puree and onion rings

13

Crunchy taco shells filled with chopped marinated tuna

7

Fresh Sour Trahana served on a bed of mint cream

Spicy Crab & Cod Cakes

8

Served with homemade orange and chili sauce

Whole Grilled Lemongrass Calamari

Sides

12

Pineapple scored and marinated in lemongrass, chilli and ginger, grilled over charcoal to perfection

Merguez Cumberland Spicy Fish Sausage

Herb infused quinoa

4

Seasonal Vegetables

4

Green Side Salad

4

Jacket Potato

3

Herb Seasoned French Fries

4

Thinly sliced sea bass dressed with brunoise olives, red peppers, extra virgin olive oil and lemon juice

Onion Rings

3

Octopus Carpaccio

7

Homemade fish sausage grilled and smoked over charcoal

Carpacci
Sea Bass Carpaccio

Sliced octopus served with caper berries gently dressed extra virgin olive oil and lemon juice

11
12

Homemade Spreads & Olives & Antipasti
Olives & Bread

In the Middle to share 'Meze'
6

Selection of 3 types of olives accompanied with daily made sour dough olive bread

Pink Cod Roe Taramasalata

4

Tahini Sesame Paste Spread

3

Smoked and Spiced Aubergine Dip

4

Avocado Hummus

4

White Tarama Mousse

5

Selection of Marinated Anchovies

7

(all our dips are freshly homemade)

Alaskan King Crab Legs on Ice (per 100gr)

13

Clams & Mussels with Garlic and Chili

17

Steamed Fresh Mussels with Butter, Fennel and Salicornia

15

Pan Seared Fresh Scallops with Crispy Smoked Lountza

14

Tomato & Zucchini Fritters accompanied with Homemade Spinach Cream

7

Grilled 'kontosouvli' Baby Squid on a Skewer

10

Prawn Saganaki with Tomato, Feta & Ouzo

13

Slow Cooked Sliced Octopus served on a bed of Fava Puree

12

Crispy Fried Baby Squid accompanied with Sweet Potato Aioli

12

Baby Lamb Lollipops served over a Greek inspired cous cous salad

13

Black Angus Fillet of Beef Skewer

14

Poached Village Halloumi with Tomato Vierge

13

Charcoal Grilled King Tiger Prawns

15

Pasta
Octopus Tagliolini
Squid ink tagliolini sauteed in an octopus sauce served with pickled brunnoise carrots and thinly sliced
crunchy octopus

Salads
NOA Green Salad

12

Mixed baby leaves, baby spinach, salicornia, cucumbers, green beans, 1/2 avocado, lemon-oil and
pomegranate mollases dressing

Greek

9

Tomato, cucumbers, barley rusk, feta, caper berries, virgin olive oil & lemon dressing

Roasted Beets

8

Lentil salad with roasted beetroot, wholesome nuts and goats cheese

Superfood Quinoa & Kale Salad

13

Kale, Goji Berries, pecans, almonds, berries, baby spinach, pear coconut dressing

Spicy Tuna Salad
Pan seared tuna over cous cous, cherry tomatoes, spring onion, coriander and baby leaves all gently
dresses with a spicy fish sauce
*add Chicken 3.00 - 1/2 Avocado 3.00

16

14

Spaghetti Vongole Aglio Olio

15

Clams tossed into a light and classic garlic and chili sauce

Garidomakaronada

17

Prawn spaghetti with greek flavoured tomato sauce, basil , julienne red pepper and crumbled feta cheese

Shellfish Orzo

19

Light and fresh lime and lemongrass infused orzo with clams, mussels and prawns

Scallop & Prawn Risotto

17

Creamy shellfish bisque risotto with scallops and prawns and a hint of crispy smoked Cypriot Lounzta

Beef Bolognese Papardelle
100% beef bolognese tossed into fresh Italian papardelle pasta

*all the above can be served using Italian gluten free spaghetti

14

Whole Fresh Fish

45-90MIN
per 100gr

Snapper

7.8

Grouper

5.7

Red Snapper

7.5

Dusky Grouper

7.5

John Dory ( St. Pierre)

6.5

Stone Bass

7.5

Red Mullet size A B C

7.5 7 6.5

COOKING METHOD:
SALT CRUST OR CHARCOAL GRILL
*please inform your waiter about your cooking method choice

Seafood Meze

per person

NOA Seafood Meze

26

Greek Salad, selection of homemade dips, octopus carpaccio, fried calamari, assorted fried locally
caught fish, grilled octopus, grilled cuttlefish, prawn & mussel saganaki, stuffed baby squid, baby
sea bream, french fries

Shellfish Meze

35

Prawn Salad, oysters, mussels, clams and prawns on ice, pan seared scallops, grilled king prawns,
steamed mussels, shellfish spaghetti
*all meze minimum for 2 persons

Our dishes may contain allergens. Please consult your waiter if necessary.
For more information please speak with a member of staff

Ατομικές Μερίδες

Στρείδια στον Πάγο

Θαλασσίνα

Fin de Claire Στρείδια αρ.2

3

Gillardeau Στρείδια αρ.3

4

Τσιπούρα στην Λαδόκολλα

18

(Σερβιρισμένα με Μινιονέτ κρεμμυδιού και φέτες λεμόνι)

Φρέσκα και τοπική τσιπούρα στον ατμό με λεμόνι και βότανα μαζί με baby πατάτες

Φιλέτα Λαβράκι

19

Σοταρισμένα με αρακά και μάραθο σε ζωμό θαλασσινών, ξύσμα λεμονιού και δυόσμο

Φιλέτο Ασπρόβλαχου

24

Βeurre blanc, λαχανικά ζουλιέν

Φιλέτο Σολωµού

18

Σοταρισμένο με κρύο πουρέ από κουνουπίδι, κόκκινα φασόλια και σαλάτα κόλιανδρου

Χταπόδι

22

Μαγειρεμένο 5-ώρες και ψημένο στη σχάρα, σερβίρεται με πουρέ φάβας και μαυρομάτικα φασόλια

14

Σερβίρεται με πούρε από μπιζέλι και σαλάτα με σιτάρι & κινόα

Black Angus Rib Eye Μπριζόλα

29

Ταλιάτα σε λωρίδες, σερβίρεται σε οβάλ πιάτο με baby πατάτες και πουρέ από σελινόριζα

Γεµιστό Στήθος Κοτόπουλου µε Ψητά Παντζάρια και Καρότα

14

Στη σχάρα μαζί με ψιλοκομμένη σαλάτα από ντομάτα, αγγουράκι, μαϊντανό και κρεμμύδι

Βοδινό Μπέργκερ & Πατάτες Τηγανιτές

14

(Σερβίρεται medium) - 220γρ σπιτικό μπέργκερ με μαγιονέζα από μπέικον, σαλατικά, ντομάτα και σπιτική πίκλα
( προσθέστε τυρί/μπέικον 1.00)

Βοδινό Φιλέτο USDA Black Angus (250γρ)

11

Μάραθο και κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη μέντα και
τσίλι με ντρέσινγκ αγγουριού

Ταρτάρ Τόνου

Σεβίτσε µε Τσιπούρα & Γαρίδες

9

Μίνι Μάκι Τόνου
Τόνος με αβοκάντο και αγγουράκι σερβιρισμένα με
σόγια σως και σπιτική μαγιονέζα από wasabi και
τζίντζερ τουρσί

12

Σασίµι από ολόκληρο ψάρι

τιµή αγοράς

Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για τα φρέσκα ψάρια της
ημέρας, σερβίρεται με ζουλιέν νταϊκόν, wasabi και
σόγια σως

11

Τσιπούρα και γαρίδες σε πικάντικη μαρινάδα "leche
de tigre", ζουλιέν κόκκινο κρεμμύδι και
φρέσκα ντοματίνια

Μπαρµπούνι Τατάκι

12

Μπαρμπούνι μαζί με ζουλιεν νταϊκόν, wasabi, σόγια
σως και σπιτικό τζίντζερ τουρσί

15

Η γέμιση ποικίλλει καθημερινά, παρακαλώ ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την γέμιση της ημέρας

Κυπριακή Χοιρινή Μπριζόλα

Ταρτάρ Λαβρακιού

Mίνι Μακι & Σασίμι

Ψιλοκομμένο τσίλι, φρέσκο κρεμμύδι , αγγουράκι,
αβοκάντο και αφρώδες γιαουρτιού

Κρεατικά
Μισό Κοτόπουλο στη Σχάρα

Ταρτάρς & Σεβίτσε

39

Σερβίρεται με πουρέ από σελινόριζα και ροδέλες κρεμμυδιού

Ενδιαφέρων Πιατέλες για την Μέση
Τάκος Τόνου µε σάλτσα ντοµάτας

13

Τραγανιστά τάκος με μαριναρισμένο τόνο

Κροκέτες Τραχανά

7

Φρέσκος Τραχανάς σερβιρισμένος με χαλούμι και κρέμα διόσμου

Πικάντικες Κροκέτες Κάβουρα & Ψαριού

8

Mε σπιτική σως πορτοκαλιού και τσίλι

Ολόκληρο Καλαµάρι µε Λεµονόχορτο στη Σχάρα

Συνοδευτικά

12

Μαριναρισμένο σε λεμονόχορτο, τσίλι και τζίντζερ ψητό στα κάρβουνα

Κινόα

4

Εποχιακά Λαχανικά

4

Πράσινη Σαλάτα

4

Πατάτα Jacket

3

Τηγανιτές Πατάτες

4

Ροδέλες Κρεµµυδιού

3

Merguez Cumerland Λουκάνικα Ψαριού

7

Σπιτικά λουκάνικα ψαριού στη σχάρα και καπνιστά στα κάρβουνα

Καρπάτσιο
Λαβράκι Καρπάτσιο

11

Λεπτοκομμένο λαβράκι με μπρουνουάζ έλια, κόκκινη πιπεριά, παρθένο ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού

Χταπόδι Καρπάτσιο
Λεπτοκομμένο χταπόδι με καπαρόμηλα, παρθένο ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού

12

Σπιτικές Αλοιφές & Ελιές & Ορεκτικά
Ποικιλία Ελιών και Ψωµιών

Πιατέλες για την Μέση 'Μεζέδες'
6

Ποικιλία 3 ειδών ελιάς μαζί με φρέσκο φτιαγμένο ελιόψωμο

Ταραµοσαλάτα

4

Ταχίνι µε σουσάµι

3

Καπνιστή και Πικάντικη µελιτζανοσαλάτα

4

Χούµους µε Αβοκάντο

4

Λευκό Μούς Ταραµοσαλάτας

5

Ποικιλία από µαριναρισµένες αντζούγιες

7

(Όλες οι αλοιφές μας είναι φρέσκιες σπιτικές)

Βασιλικά Καβουροπόδαρα Αλάσκας στον Πάγο (ανά 100γρ)

13

Κυδώνια & Μύδια - µε Σκόρδο και Τσίλι

17

Φρέσκα Αχνιστά Μύδια - µε Βούτυρο, Μάραθο και Σαλικόρνια

15

Σοταρισµένα Φρέσκα Χτένια - µε Καπνιστή Λούντζα

14

Ντοµατοκεφτέδες & Κολοκυθοκεφτέδες- σερβιρισµένα µε κρέµα από σπανάκι

7

Καλαµαράκι Κοντοσούβλι στη Σχάρα

10

Γαρίδες Σαγανάκι-ντοµάτα, φέτα και ούζο

13

Χταπόδι στη Σχάρα-κοµµατιασµένο, σερβίρεται µε πούρε φάβας

12

Τηγανιτό Καλαµαράκι-µε σάλτσα γλυκοπατάτας

12

Αρνίσια Παϊδάκια-µε µούς µελιτζανοσαλάτας

13

Βοδινό Φιλέτο σε Σουβλάκι

14

Χωριάτικο Χαλούµι Ποσέ-ντοµάτα και σως vierge

13

Βασιλικές Γαρίδες στη Σχάρα

15

Μακαρονάδες
Tagliolini Χταποδιού
Τagliolini από μελάνι σουπιάς σοταρισμένο σε σως χταποδιού με μπρουνουάζ καρότα τουρσί και λεπτές
λωρίδες χταποδιού

Σαλάτες
Πράσινη Σαλάτα Νόα

12

Ανάμεικτη σαλάτα, τρυφερό σπανάκι, σαλικόρνια, αγγουράκι, πράσινα φασόλια, αβοκάντο,
λαδολέμονο με ρόδι

Ελληνική Σαλάτα

9

Ντομάτα, αγγουράκι, παξιμάδι, φέτα, καροπόμηλα και λαδολέμονο

Σαλάτα µε Ψητά Παντζάρια

8

Φακή και ψητά παντζάρια, υγιεινούς ξηρούς καρπούς και κατσικίσιο τυρί

Σαλάτα Superfood µε Κινόα & Λαχανίδα

13

Λαχανίδα, Goji Berries, πέκαν, αμύγδαλα, μούρα, τρυφερό σπανάκι και ντρέσινγκ από αχλάδι και καρύδα

Πικάντικη Σαλάτα Τόνου
Σοταρισμένος τόνος με κους κους, ντοματίνια, φρέσκο κρεμμύδι, κόλιανδρο και χόρτα μαζί με
πικάντικη σάλτσα ψαριού
*προσθέστε Κοτόπουλο 3.00 - 1/2 Αβοκάντο 3.00

16

14

Σπαγγέτι Βόνγκολε Aglio Olio

15

Κυδώνια σε ελαφριά και κλασική σάλτσα σκόρδου και τσίλι

Γαριδοµακαρονάδα

17

Σπαγγέτι με γαρίδες, σάλτσα ντομάτας με ελληνική γεύση, βασιλικό, κόκκινη πιπεριά ζουλιέν καιθρυμματισμένο τυρί φέτας

Κριθαρότο Οστρακοειδών

19

Εκχυλισμένο κριθαρότο σε φρέσκο lime και λεμονόχορτο με κυδώνια, μύδια και γαρίδες

Ριζότο µε Χτένια & Γαρίδες

17

Ριζότο με κρεμώδες ζωμό οστρακοειδών, χτένια και γαρίδες με ένδειξη τραγανής καπνιστής Κυπριακής Λούντζας

Βοδινή Μπολονέζ Pappardelle
100% βοδινή μπολονέζ με φρέσκα ιταλικά ζυμαρικά pappardelle
*όλα τα πιο πάνω πιάτα μπορούν να σερβιριστούν και με Ιταλικό σπαγγέτι χωρίς γλουτένη

14

Ολόκληρο Φρέσκο Ψάρι

45-90 ΛΕΠΤΑ
100γρ

Συναγρίδα

7.8

Ασπρόβλαχος

5.7

Φαγκρί

7.5

Ορφός

7.5

Χριστόψαρο

6.5

Πίγκα

7.5

Μπαρµπούνι µεγέθους Α Β Γ

7.5 7 6.5

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ:
ΚΡΟΥΣΤΑ ΑΛΑΤΙΟΥ / ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
*παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο την επιλογή μαγειρέματος σας

Ψαρομεζές

το άτοµο

Ψαροµεζές ΝΟΑ

26

Ελληνική Σαλάτα, διαφόρων ειδών σπιτικά ντίπς, χταπόδι καρπάτσιο, τηγανιτό καλαμάρι,
τηγανιτό τοπικό ψάρι βάρκας, χταπόδι στη σχάρα, σουπιά στη σχάρα, γαρίδες και μύδια σαγανάκι,
γεμιστό καλαμαράκι, τσιπούρα, τηγανιτές πατάτες

Μεζές Οστρακοειδών
Σαλάτα με γαρίδες, στρείδια, μύδια, κυδώνια και γαρίδες στον πάγο, τσιγαρισμένα χτένια,
βασιλικές γαρίδες στη σχάρα, μύδια στον ατμό και σπαγγέτι με οστρακοειδή
*όλοι οι μεζέδες είναι για ελάχιστο 2 άτομα

Τα πιάτα μας μπορεί να περιέχουν αλλεργιογόνα. Εάν χρειαστεί, συμβουλευτείτε το σερβιτόρο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με ένα μέλος του προσωπικού

35

