Aromatic herb with therapeutic properties. It has a
rich, distinct flavour & it’s widely used both as herbal
tea and as seasoning. Throubi grows in sunny places
and dry, rocky soils like the ones of Santorini & it has
lilac tubular flowers which bloom in the northern
hemisphere from July to September.
Welcome to Throubi Restaurant where hi-end
gastronomy meets well balanced nutrition. Our
dishes are carefully created by our Executive Chef
Pavlos Kiriakis and the colaboration of expert
nutritionist Margarita Gavala. Explore the menu and
you will discover that delicious can also be healthy.

Salads

Greek salad
With capers, mousse “feta” cheese, carob crouton and tomato
vinaigrette

18

Green leaf salad
With pears, cashews, cranberries and citrus vinaigrette

19

Red quinoa salad
With beetroot, carrots, radish, pink grapefruit and cider
vinaigrette

20

Caesar's salad
With chicken fillet, bruschetta, corn, “syglino” and parmesan

21

Black eyed beans salad
With sweet potato, fresh onion, chili, celery, balsamic
vinaigrette

19

Ελληνική σαλάτα με κάπαρη, mousse φέτα, crouton από χαρούπι και
vinaigrette ντομάτας

Πράσινη σαλάτα με αχλάδι, κάσιους, cranberries και vinaigrette
λεμονιού

Σαλάτα κόκκινης quinoa με πατζάρι, καρότα, ραπανάκι, ροζ
γκρέιπφρουτ και vinaigrette μηλίτη

Σαλάτα του Καίσαρα με φιλέτο κοτόπουλο, μπρουσκέτα, καλαμπόκι,
σύγκλινο και παρμεζάνα

Σαλάτα από μαυρομάτικα φασόλια, γλυκοπατάτα, φρέσκο κρεμμύδι,
τσίλι, σέλινο και vinaigrette βαλσάμικο

Snacks

Club sandwich
With bacon, edam, tomato, lettuce, homemade
mayonnaise, egg and french fries

23

Black angus burger
With cheddar, tomato, onion, lettuce, sasebo sauce
and rustic potatoes

27

Ciabatta bread
With shrimps, pickled ginger, avocado and spicy
mayonnaise

17

Whole meal bread club sandwich
With salmon, cream cheese, cucumber, lettuce and dill

15

Carob bread
With tomato marmalade, grilled vegetables, goat cheese
and baby rocket salad

15

Rustic bread
With smoked gruyere, grilled eggplant, pesto
and cherry tomatoes

14

Club sandwich με μπέικον, edam, ντομάτα, μαρούλι,
σπιτική μαγιονέζα, αυγό και τηγανητές πατάτες

Black angus burger με cheddar, ντομάτα, κρεμμύδι,
μαρούλι, σάλτσα sasebo και χωριάτικες πατάτες

Ciabatta με γαρίδες, πίκλα πιπερόριζας, αβοκάντο και
πικάντικη μαγιονέζα

Club sandwich με ψωμί ολικής άλεσης με σολομό,
κρεμώδες τυρί, αγγούρι, μαρούλι και άνηθο

Ψωμί χαρουπιού με μαρμελάδα ντομάτας, ψητά λαχανικά,
κατσικίσιο τυρί και ρόκα

Χωριάτικο ψωμί με καπνιστή γραβιέρα, ψητή μελιτζάνα,
πέστο και ντοματίνια

Starters

Tuna tartare
With beetroot, chives, spicy citrus sauce and crispy rice chips

24

Sea bass ceviche
With quinoa salad and pomegranate dressing

23

“Ntakos”
With tomato and Greek sour cheese from Ios

20

Octopus
With fava, capers, pickled onions and parsley oil

21

Bao buns
With cod tempura, tartar sauce and spring onion

19

White eggplant
With marinated sardines and cherry tomatoes

22

Tartare τόνου με πατζάρι, σχοινόπρασο, πικάντικη σάλτσα λεμονιού και
τραγανά chips ρυζιού

Ceviche λαυράκι με σαλάτα quinoa και dressing ροδιού

Ντάκος με ντομάτα και ξινοτύρι από την Ιο

Χταπόδι με φάβα, κάπαρη, πίκλα κρεμμυδιού και λάδι μαϊντανού

Bao buns με μπακαλιάρο tempura, σάλτσα tartar και φρέσκο κρεμμύδι

Σαλάτα λευκής μελιτζάνας με μαριναρισμένες σαρδέλες και ντοματίνια

Main Courses

Chicken breast
With quinoa, corn and avocado

26

Sea bream
With barley, root vegetables and lemon vinaigrette

30

Orzo pasta
With shrimps, dill and lemon

30

Whole meal spaghetti
With cherry tomatoes, olives, oregano and feta cheese

21

Rib eye
With green leaf salad and baby potatoes

34

Flank steak
With green leaf salad and baby potatoes

30

Στήθος κοτόπουλο με quinoa, καλαμπόκι και αβοκάντο

Φαγκρί με κριθάρι, λαχανικά και vinaigrette λεμονιού

Κριθαράκι με γαρίδες, άνηθο και λεμόνι

Σπαγγέτι ολικής άλεσης με ντοματίνια, ελιές, ρίγανη και φέτα

Rib eye με πράσινη σαλάτα και πατάτες

Flank steak με πράσινη σαλάτα και πατάτες

Desserts

Loukoumades
With walnuts, cinnamon, honey and chocolate sauce

13

Bitter chocolate mousse

15

Variety of ice creams

12

Fruit salad

12

Λουκουμάδες με καρύδια, κανέλλα, μέλι και σάλτσα σοκολάτας

Mousse πικρής σοκολάτας

Επιλογή από παγωτά

Φρουτοσαλάτα

