
Yiamas

Winter

Executive Chef : Stelios Barbeas

Menu





Ορεκτικά
Κροκέτα Πατάτας…

σαλάμι Λευκάδος | πράσο | καπνιστό χέλι | κρέμα παρμεζάνας 

Gyoza…
χορτόπιτα με φρέσκα μυρωδικά | κρέμα φέτας | σουσάμι 

                                                                                     
Katsu Sando…                                                                                          

γουρνοπούλα | κόκκινο λάχανο | αφυδατωμένη πατάτα | mayo μουστάρδας

Ανοιχτή Πίτα…                                   
γύρος χοιρινός | ψητή τομάτα | κρέμα γιαούρτι | φρέσκα μυρωδικά

Signature Dishes
Μοσχαρίσιο Ταρτάρ…

τραγανή φωλιά πατάτας | πίκλες | κρέμα ψητού σκορδού

‘‘Καλαμαράδα’’…                                 
καλαμάρι σχάρας | ταρτάρ τομάτας | γκρεμολάτα με φρέσκα μυρωδικά

λεμόνι | ελαιόλαδο

χωρίς γλουτένη
gluten free

σπόροι
seeds

χορτοφαγικό
vegan

γαλακτοκομικά
dairy products

μαλάκια
mollusc

πικάντικο
spicy

αλκοόλ
alcohol

ξηροί καρποί
nuts

οστρακοειδή
shellfish

vegan

θαλασσινά
seafood

κατεψυγμένα προϊόντα
frozen products



Κροκέτα Πατάτας…
σαλάμι Λευκάδος | πράσο | καπνιστό χέλι | κρέμα παρμεζάνας 

Gyoza…
χορτόπιτα με φρέσκα μυρωδικά | κρέμα φέτας | σουσάμι 

                                                                                     
Katsu Sando…                                                                                          

γουρνοπούλα | κόκκινο λάχανο | αφυδατωμένη πατάτα | mayo μουστάρδας

Ανοιχτή Πίτα…                                   
γύρος χοιρινός | ψητή τομάτα | κρέμα γιαούρτι | φρέσκα μυρωδικά

Signature Dishes
Μοσχαρίσιο Ταρτάρ…

τραγανή φωλιά πατάτας | πίκλες | κρέμα ψητού σκορδού

‘‘Καλαμαράδα’’…                                 
καλαμάρι σχάρας | ταρτάρ τομάτας | γκρεμολάτα με φρέσκα μυρωδικά

λεμόνι | ελαιόλαδο

Ψητά Παντζάρια…
πράσινο μήλο | παστέλι | κατσικίσιο τυρί | βαλσάμικο Καλαμάτας

Σπανακόπιτα…
πλιγούρι | τραγανά φύλλα σπανάκι | φέτα| φρέσκα μυρωδικά

                                                                                     
Ψητό Μπρόκολο…                                                                                          

σιτάρι | αμύγδαλο | πορτοκάλι | τραγανό προσούτο | dressing γιαούρτι-λεμόνι-ταχίνι

Signature Dishes
Κοτόπουλο…                                   

ανάμεικτα λαχανικά εποχής | σκορδόψωμο | ψητό καλαμπόκι | αβοκάντο
τοματίνια | παρμεζάνα | dressing μπέικον

Σαλάτες

χωρίς γλουτένη
gluten free

σπόροι
seeds

χορτοφαγικό
vegan

γαλακτοκομικά
dairy products

μαλάκια
mollusc

πικάντικο
spicy

αλκοόλ
alcohol

ξηροί καρποί
nuts

οστρακοειδή
shellfish

vegan

θαλασσινά
seafood

κατεψυγμένα προϊόντα
frozen products



Ψητά Παντζάρια…
πράσινο μήλο | παστέλι | κατσικίσιο τυρί | βαλσάμικο Καλαμάτας

Σπανακόπιτα…
πλιγούρι | τραγανά φύλλα σπανάκι | φέτα| φρέσκα μυρωδικά

                                                                                     
Ψητό Μπρόκολο…                                                                                          

σιτάρι | αμύγδαλο | πορτοκάλι | τραγανό προσούτο | dressing γιαούρτι-λεμόνι-ταχίνι

Signature Dishes
Κοτόπουλο…                                   

ανάμεικτα λαχανικά εποχής | σκορδόψωμο | ψητό καλαμπόκι | αβοκάντο
τοματίνια | παρμεζάνα | dressing μπέικον

Ramen…
κόκορας | noodles | bok choy λάχανο | dashi | μανιτάρια shiitake

Χορτοφάγων…
ρεβύθια | ταχίνι | σπανάκι | λεμόνι

Σούπες

χωρίς γλουτένη
gluten free

σπόροι
seeds

χορτοφαγικό
vegan

γαλακτοκομικά
dairy products

μαλάκια
mollusc

πικάντικο
spicy

αλκοόλ
alcohol

ξηροί καρποί
nuts

οστρακοειδή
shellfish

vegan

θαλασσινά
seafood

κατεψυγμένα προϊόντα
frozen products



‘‘Pastitsio’’…
κανελόνια | ραγού από μοσχαρίσια ουρά | μπεσαμέλ με τυρί πεκορίνο

Carbonara…
mafaldine | τραγανό guanciale | σάλτσα αυγού

Ριζότο…
ψητή κολοκύθα | γαρίδες | broccoletti | πούδρα από μπέικον

Signature Dishes
Κριθαράκι…

άγρια μανιτάρια εποχής | γραβιέρα | φρέσκα μυρωδικά  

Rigatoni…
κοτόπουλο | μανιτάρια shiitake | σάλτσα με κρασί Marsala | παρμεζάνα

 Ζυµαρικά & Ριζότο

χωρίς γλουτένη
gluten free

σπόροι
seeds

χορτοφαγικό
vegan

γαλακτοκομικά
dairy products

μαλάκια
mollusc

πικάντικο
spicy

αλκοόλ
alcohol

ξηροί καρποί
nuts

οστρακοειδή
shellfish

vegan

θαλασσινά
seafood

κατεψυγμένα προϊόντα
frozen products



Κυρίως Πιάτα
Μπιφτέκι Σχάρας…

φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς | spread αβοκάντο | ελληνική σαλάτα
dressing φέτα & φρέσκια ρίγανη

Σοτέ Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής…
πουρέ πατάτας αρωματισμένος με μαύρη τρούφα | λαχανικά εποχής 

σάλτσα με σταφίδα - κουκουνάρι - πορτοκάλι

Χοιρινός Λαιμός Σχάρας…
πατάτες baby | μανιτάρια εποχής | σάλτσα gravy αρωματισμένη με φρέσκα μυρωδικά  

Σοτέ Βακαλάος…
γεμιστός λαχανοντολμάς | σάλτσα αυγολέμονο 

Signature Dishes
Ο Σεφ Προτείνει…

κοπή μόσχου ημέρας | πατάτες βουτύρου | καρότα baby | μανιτάρια εποχής

Σιγομαγειρεμένο Αρνάκι Γάλακτος…
τάρτα πατάτας | πουρέ παστινάκι | γραβιέρα | τρούφα

Σιγομαγειρεμένα Μάγουλα Μόσχου…
νιόκι πατάτας | κρέμα παρμεζάνας | φρέσκια τρούφα

Σολομός Σχάρας…
ψητά λαχανικά | κάπαρη | άνηθος | σάλτσα βουτύρου

χωρίς γλουτένη
gluten free

σπόροι
seeds

χορτοφαγικό
vegan

γαλακτοκομικά
dairy products

μαλάκια
mollusc

πικάντικο
spicy

αλκοόλ
alcohol

ξηροί καρποί
nuts

οστρακοειδή
shellfish

vegan

θαλασσινά
seafood

κατεψυγμένα προϊόντα
frozen products



Επιδόρπια
Επ

ιδό
ρπ

ια



Cheesecake…
ψημένο με κομπόστα από κόκκινα φρούτα

Μηλόπιτα…
κρέμα βανίλιας | καραμέλα | παγωτό κανέλας

                                                                            
Τιραμισού…

κρέμα αρωματισμένη με espresso | τραγανά μπισκότα σοκολάτας

Signature Dishes
Τερίνα Σοκολάτας…

κρέμα dulcey  | φουντούκι | παγωτό ψητή μπανάνα

Επιδόρπια

Επιδόρπια

Επ
ιδό

ρπ
ια

χωρίς γλουτένη
gluten free

σπόροι
seeds

χορτοφαγικό
vegan

γαλακτοκομικά
dairy products

μαλάκια
mollusc

πικάντικο
spicy

αλκοόλ
alcohol

ξηροί καρποί
nuts

οστρακοειδή
shellfish

vegan

θαλασσινά
seafood

κατεψυγμένα προϊόντα
frozen products



Cheesecake…
ψημένο με κομπόστα από κόκκινα φρούτα

Μηλόπιτα…
κρέμα βανίλιας | καραμέλα | παγωτό κανέλας

                                                                            
Τιραμισού…

κρέμα αρωματισμένη με espresso | τραγανά μπισκότα σοκολάτας

Signature Dishes
Τερίνα Σοκολάτας…

κρέμα dulcey  | φουντούκι | παγωτό ψητή μπανάνα Executive Chef: Μπαρμπέας Στέλιος
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Κλείδωνας Παναγιώτης

Όλες οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ
All prices are in euro

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Δημοτικός φόρος & Φ.Π.Α.
Prices include Municipal Tax & V.A.T

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό
(απόδειξη – τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt – invoice)

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό
χώρο κοντά στην έξοδο για την καταγραφή τυχόν παραπόνων

The establishment is obliged to have a printed form available in a special location near
the exit for the registration of any complaints

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου
& των ημερών λειτουργίας του εστιατορίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

The hotel reserves the right to alter prices, operating hours &
days of the restaurant without prior notice

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες
ή ειδικές διατροφικές ανάγκες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε

In case of any food allergy, kindly inform us


