
  

 

BEEF CARPACCIO (100gr)   €18
Filet mignon sliced paper-thin, drizzled with olive oil, lemon juice & topped with rocket & parmesan cheese.
Λεπτοκομμένες φέτες βοδινού filet mignon, με ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού με ρόκα & τυρί παρμεζάνας.

STEAK TARTARE (100gr)  €24
Fillet Mignon diced served & accompanied by finely cut capers, anchovies, diced tomato, diced white onion, dijon mustard & crostini.
Φιλέτο βοδινό σε κύβους σερβίρεται και συνοδεύεται από ψιλοκομμένο κάπαρη, αντσούγιες, κύβους ντομάτας, κύβους λευκό κρεμμύδι, μουστάρδα dijon & crostini.

SEAFOOD PLATTER   €34
½ Lobster, 2 Jumbo Shrimps and Colossal Blue crab meat served chilled, with cocktail sauce. (Price per person)
½ Αστακός, 2 γαρίδες, καβούρι Colossal blue, σερβίρεται με Αμερικάνικη σάλτσα κοκτέιλ. (Τιμή ανά άτομο)

JUMBO SHRIMP COCKTAIL (430gr)  €23
4 shrimps served chilled with cocktail sauce. (Price per person)
4 γαρίδες σερβίρεται με Αμερικάνικη σάλτσα κοκτέιλ. (Τιμή ανά άτομο)

FRESH OYSTER ON THE HALF SHELL  €25
6 Oysters (Fin De Clair) served chilled with mignonette sauce.
6 Στρείδια (Fin De Clair) σερβίρονται με σάλτσα mignonette.

JUMBO LUMP CRAB MEAT COCKTAIL (100gr)  €24
Colossal Blue crabmeat served chilled with cocktail sauce. (Price per person)
Καβούρι σερβίρεται με Αμερικάνικη σάλτσα κοκτέιλ. (Τιμή ανά άτομο)

LOBSTER COCKTAIL   €29
Maine lobster served chilled with cocktail sauce. (Price per person)
Αστακός, σερβίρεται με Αμερικάνικη σάλτσα κοκτέιλ. (Τιμή ανά άτομο)

WOLFGANG’S CRAB CAKE (120gr)  €18
Blue crabmeat cake pattie and spices served with tartar sauce.
Σοταρισμένος καβούρι με διάφορα αρωματικά μπαχαρικά, σε φύλλα σαλάτας με σως ταρτάρ.

TUNA TARTARE (100gr)  €18
Sushi grade #1 Yellow Fin Tuna diced served with lime ginger vinaigrette, avocado & garnishes on crostini.
Κιτρινόπτερος τόνος με πιπερόριζα, λάιμ-τζίντζερ βινεγκρετ, αβοκάντο & κρουτόν crostini.

SIZZLING CANADIAN BACON (120gr)   €4
Extra thick bacon served by the slice.
Χοντροκομμένο μπείκον, ψημένο στη σχάρα (Ανά κομμάτι).

MIXED GREENS SALAD  €10
Fresh garden mixed leaves and tomato served with our house dressing.
Φρέσκια ανάμεικτα φύλλα πράσινης σαλάτας και ντομάτα με σπιτικό ντρέσινκ.

CAESAR SALAD €14
Romaine lettuce served with our classic Caesar dressing, croutons & parmesan Reggiano cheese. (Add: Chicken: €4,  Shrimp: €7 ) 
Σαλάτα με μαρούλι, τραγανά & αρωματικά κροτόν, παρμεζάνα Reggiano & σάλτσα του Καίσαρα. (Προσθέστε: Κοτόπουλο: €4, Γαρίδες: €7)

WOLFGANG’S SALAD €16
A combination of cut tomato, Spanish onion, string bean, red & yellow roasted peppers, bacon & shrimp on a bed of iceberg lettuce served with house dressing.
Σαλάτα με μαρούλι iceberg, ντομάτα, κρεμμύδι, φασολάκι, κόκκινες & κίτρινες πιπεριές ψημένες στη σχάρα, τραγανό μπέικον & γαρίδες, με σπιτικό ντρέσινγκ.  

GREEK SALAD €14
Tomato, Spanish onion, string bean, red & yellow roasted peppers, bacon & shrimp on a bed of iceberg lettuce served with house dressing.
Ελληνική σαλάτα με ώριμη ντομάτα σε κύβους, αγγούρι, ελιές Καλαμάτας, φέτες κρεμμυδιού, τυρί φέτα, ρίγανη και παρθένο ελαιόλαδο.

FRESH BUFFALO MOZZARELLA & BEEFSTEAK TOMATO €14
Fresh mozzarella & beefsteak tomato served with basil oil & house dressing, balsamic vinegar & extra virgin olive oil.
Φρέσκια Βουβάλισια μοτσαρέλα με ροδέλες από ντομάτα γίγας, λάδι βασιλικού, σπιτικό ντρέσινκγ, βαλσάμικο ξύδι & παρθένο ελαιόλαδο.

BURRATA CHEESE SALAD  €14
Burrata cheese, tomato, roasted red & yellow peppers, portobello mushrooms served with basil oil & balsamic vinegar reduction.
Τυρί burrata με ντομάτα, καψαλισμένες κόκκινες & κίτρινες πιπεριές & μανιτάρι πορτομπέλο, σερβίρεται με λάδι βασιλικού & γλάσο 
από βαλσάμικο ξύδι.

BEETROOT GOAT CHEESE SALAD €16
Beetroot, green beans, granny smith apple, walnuts, cucumber, goats cheese chevre & citrus vinaigrette.
Σαλάτα με παντζάρι και κατσικίσιο τυρί, φασολάκι, πράσινο μήλο, καρύδια, αγγούρι & ντρέσινγκ από εσπεριδοειδή.

BEVERLY HILLS CHOPPED SALAD €14
A combination of diced, fresh & yellow peppers, green sweet peas, corn, carrot, red cabbage, hearts of palm, romain lettuce, baby spinach, 
cucumber, avocado & feta cheese served with house dressing.
Συνδιασμός από ψιλοκομμένα λαχανικά, κόκκινες & κίτρινες πιπεριές, μπιζέλι, καλαμπόκι, καρότο, κόκκινο λάχανο φοινικων, μαρούλι, σπανάκι,
αβοκάντο & τυρί φέτα με σπιτικό ντρέσινγκ.

ICEBERG WEDGE WITH TOMATO & BACON €12
Iceberg lettuce wedge served with tomato & bacon, accompanied by blue cheese dressing.
Μαρούλι iceberg, ντομάτα καψαλισμενό μπέικον, συνοδεύεται από blue cheese ντρέσινγκ.

STEAK SALAD €25
NY steak slices over mixed greens, onions, red & yellow peppers, white mushrooms & tomatoes with house dressing.
Πράσινη σαλάτα με κομμάτια βοδινού, κόκκινες πιπεριές, λευκά μανιτάρια & ντομάτες με σπιτικό ντρέσιγνκ..

LOBSTER SALAD €23
Maine lobster meat served with mixed greens, tomatoes, celery, fennel & egg with lime vinaigrette dressing.
Πράσινη σαλάτα με αστακό, ντομάτα, σέλινο, φινόκιο, αυγό και λαίμ ντρέσιγνκ.

A P P E T I Z E R S - Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α

S A L A D S  -  Σ Α Λ Α Τ Ε Σ

GRILLED CHILEAN SEA BASS  (300gr) €38
Fresh Chilean Sea Bass filet, grilled with light olive oil, salt and pepper. 
Φρέσκο λαβράκι Χιλής, ψημένο στη σχάρα, με ελαιόλαδο αλάτι & πιπέρι.

GRILLED SALMON  (250gr)  €27
Fresh salmon grilled or blackened with Cajun spices.
Φρέσκο Φιλέτο Σολoμού ψημένο στη σχάρα, ή σωταρισμένο με Cajun μπαχαρικά.

JUMBO LOBSTER (per 100gr) €12 / 100gr
Jumbo lobster, available steamed or broiled, served with clarified butter. (*Subject to Availability)
Αστακός ολοκληρος ψημένος στη σχάρα ή στον ατμό, σερβίρεται με σώς βουτύρου  (*Κατόπιν Διαθεσιμότητας)

LINGUINE WITH SEAFOOD €26
Shrimp, Seabass, Calamari & Lobster in a Spicy Marinara Sauce or White Wine Sauce.
Ζυμαρικά (linguine) με γαρίδες, λαβράκι, καλαμάρι & αστακό σε πικάντικη σάλτσα μαρινάρας ή λευκή σάλτσα κρασιιού.

RIGATONI BOLOGNESE €18
Meat Sauce
Ζυμαρικά (rigatoni) με σάλτσα μπολονέζ.

S E A F O O D  &  P A S T A
Θ Α Λ Λ Α Σ Ι Ν Α  &  Ζ Υ Μ Α Ρ Ι Κ Α

CELERY GLUTEN & LUPIN DAIRY FISH SOYA EGG MOLLUSCS MUSTARD CRUSTACEANS

SAMPLE

SAMPLE



 

Please advise your server of any food allergies.  Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλεργίας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να σας βοηθήσουµε στην επιλογή των κατάλληλων πιάτων.

S  I  D  E  S
Σ Υ Ν Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α

  

GERMAN POTATOES  €12
Potatoes and onions, sliced, sautéed and then baked crispy on the top. Served on a hot plate.
Διπλό ψημένες πατάτες, με καραμελωμένα κρεμμύδια, σοταρισμένα στο τηγάνι και ψημένα στο φούρνο.

STEAK FRIES €8
Thick fries cooked golden brown.
Χοντροκομμένες τηγανιτές πατάτες.

MASHED POTATOES €8
Whipped Steamed Potatoes with cream, butter, salt & white pepper (available classic, truffle oil or garlic).
Πατάτα πουρέ με κρέμα, βούτηρο, αλάτι και άσπρο πιπέρι (διαθέσιμο και με λάδι τρούφας ή σκόρδο).

JUMBO BAKED POTATO €5
Extra-large potato baked and served with sour cream or butter, bacon bits or cheddar cheese.
Ψητή πατάτα στο φούρνο, σερβίρεται με ξινόκρεμα ή βούτυρο, κομμάτια μπέικον ή τυρί τσένταρ.

SPINACH  €10
Fresh spinach leaves creamed, steamed or sautéed with garlic and olive oil.
Φρέσκο κρεμώδες σπανάκι, ή στον ατμό ή σoταρισμένο με σκόρδο και ελαιόλαδο.

ASPARAGUS €11
Fresh asparagus steamed or grilled served with Hollandaise sauce.
Φρέσκα σπαράγγια ψημένα στη σχάρα ή σε ατμό με σάλτσα Hollandaise.

BROCCOLI €9
Steamed, or sautéed with garlic and olive oil.
Φρέσκο μπρόκολο σε ατμό, ή σoταρισμένο με σκόρδο και ελαιόλαδο. 

SAUTEED ONION  €8
Onion wedges sautéed until caramelized.
Καραμελωμένα κρεμμύδια με βούτυρο. 

FRIED ONION RINGS €8
Spanish onions dipped in buttermilk batter, fried until golden brown.
Τραγανές τηγανιτές ροδέλες κρεμμυδιού.

MUSHROOMS SAUTEED €11
White mushrooms and onions sautéed with olive oil and a touch of lemon juice.
Μανιτάρια και κρεμμύδια σoταρισμένα με ελαιόλαδο και φρέσκο χυμό λεμονιού. 

LOBSTER MAC AND CHEESE €14
Lobster pieces, 4 cheese Mournay sauce, tossed with small elbow pasta au gratin.
Κομμάτια αστακού, Elbow Pasta, με βελούδινη σάλτσα τεσσάρων τυριών Ογκρατεν

PORTERHOUSE FOR TWO, THREE OR FOUR  (From Approx. 1kg Bone-In) (Per Person / Ανά Άτομο)  €58
USDA Prime Beef (Dry Aged on average “28 Days”).  Served on a sizzling platter for two, three or four persons.
Ένας συνδυασμός του ζουμερού New York Strip και του φιλέτου βοδινού για δύο, τρία η τέσσερα άτομα.

TOMAHAWK STEAK (Approx. 1,1kg Bone-in) €110
USDA Prime Tomahawk Steak (Dry Aged on average “28 Days”). (*Subject to Availability). Served sliced.
USDA Prime Τομάχοκ με το κόκκαλο και το απαραίτητο επιπλέον λιπός να ενισχύει την εξαιρετική του γεύση.  (*Κατόπιν Διαθεσιμότητας)

T-BONE STEAK  (Approx. 650gr Bone-in) €78
USDA Prime Beef (Dry Aged on average “28 Days”).  Served sliced & on a sizzling plate.
USDA Prime T-Bone με το κόκκαλο, σερβίρεται σε καυτερό πιάτο σε χοντοκομμένες φέτες.

SIRLOIN STEAK   (Approx. 635gr Bone-in)  €64
USDA Prime Beef (Dry Aged on average “28 Days”) bone-in Sirloin steak.  Served sliced & on a sizzling plate.
USDA Prime Beef Sirloin Steak με το κόκκαλο και την κατάλληλη αναλογία λιπούς που του χαρίζει γευστικότητα και ζουμερότητα.

RIBEYE STEAK   (Approx. 650gr Bone-in) €68
USDA Prime Ribeye Steak (Dry aged on average “28 Days”)
USDA Prime Ribeye Steak με το απαραίτητο επιπλέον λιπός να ενισχύει την εξαιρετική του γεύση.

FILET MIGNON   (250gr / 425gr) €48  / €65
Our Classic 250gr or 425gr USDA Prime Filet Mignon, served with au-poivre, mushroom or Béarnaise Sauce.
250γρ ή 425γρ USDA Prime φιλέτο βοδινού. Σερβίρεται με σάλτσα από μαύρο πιπέρι, σάλτσα μανιταριού ή σαλτσα Béarnaise.

RIB LAMB CHOPS  (550gr) €40
3 Double cut rib lamb chops served with a mint jelly.
3 διπλό κομμένα αρνίσια παϊδάκια, σερβίρονται με ζελέ απο μέντα.

EXCLUSIVE U.S.D.A. PRIME, BLACK ANGUS, DRY AGED - {IN OUR OWN AGING BOX}
100% ORGANIC, HORMONE FREE, NON-ANTIBIOTIC

S T E A K S  &  C H O P S  -  Κ Ρ Ε ΑΤ Ι Κ Α

All prices are in Euro and include respective charges. Οι τιμές είναι σε Ευρώ & συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις.

B U R G E R S  &  S A N D W I C H
Μ Π Ε Ρ Γ Κ Ε Ρ  &  Σ Α Ν Τ Ο Υ Ι Τ Σ

CLASSIC BURGER   €18
Served with lettuce, tomato, onion, pickles with a side of steak fries & onion rings.
Σερβίρεται με μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, αγγουράκι τουρσί και συνοδεύεται από χοντροκομμένες πατάτες τηγανητές & τραγανές ροδέλες κρεμμυδιού.

WOLFGANG’S BURGER   €22
Crispy Canadian bacon, cheddar cheese, fried egg, lettuce, tomato, onion, pickles with a side of steak fries & onion rings.
Σερβίρεται με μπέικον, τυρί τσένταρ, αυγό τηγανητό, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, αγγουράκι τουρσί και συνοδεύεται από χοντροκομμένες πατάτες τηγανητές & τραγανές ροδέλες 
κρεμμυδιού.

WOLFGANG’S STEAK SANDWICH  €24
Served with tomato, onion, pickles, lettuce, steak fries & sautéed onions with a side of steak fries.
Σερβίρεται με ντομάτα, κρεμμύδι, αγγουράκι τουρσί, μαρούλι & συνοδεύεται από χοντροκομμένες πατάτες τηγανητές & σοταρισμένα κρεμμύδια.

EXTRA TOPPINGS
Cheddar Cheese €2     ,  Canadian bacon  €2,   Fried Egg  €2
Τυρί Τσένταρ €2,  Μπέικον  €2,   Αυγό Τηγανητό €2

ΣΕΛΙΝΟ ΣΙΤΗΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟ ΨΑΡΙ ΣΟΓΙΑ ΑΥΓΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ

SAMPLE


