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MERAKI
“Meraki” is a unique Hellenic word for which there is no specific translation

in any other language. It stands for the soul, creativity and love that are used

while creating ... the very essence of a man incorporated into his own work.

Retracing the Minoan indelible marks, we bring forth culinary experiences that

transmute the ancient Lingua Franca of food into the modern dinner companion

worldwide. Multiannual nutritional habits have been preserved with Greek

signature products such as lentils and fava, zea flour and barley, figs and almonds

and last but not least, virgin olive oil and wine.

Denominating food as traditional or authentic or anything else rhetoric is not enough.

It also has to be good. We have an emotional link that connects us with food through

the ages. For that, we desire to deeply know it and its origin, which is a mandatory

attribute for its culinary importance. That leads to an exceptional match with “meraki”, 

giving prominence to the flavors created for our dishes.

The very essence of our philosophy.

The Culinary Team of ALIOS ILIOS Restaurant

ΜΕΡΑΚΙ
Το μεράκι είναι μια μοναδική ελληνική λέξη για την οποία δεν υπάρχει ακριβής

μετάφραση σε άλλη γλώσσα. Μεράκι είναι η αφοσίωση, η ψυχή,

η δημιουργικότητα και η αγάπη που έχει τεθεί σε κάτι…η ουσία του ατόμου,

που κατατίθεται στο έργο του.

Βαδίζοντας στα ίχνη των Μινωιτών, δημιουργούμε γαστρονομικές εμπειρίες που 

«μεταφράζουν» την αρχαία γλώσσα του φαγητού στον σύγχρονο συνδαιτυμόνα

ανά τον κόσμο. Συνεχίζοντας διατροφικές συνήθειες χιλιάδων ετών με υλικά όπως

φακές και φάβα, ζέα και κριθάρι, φρούτα και καρπούς όπως σύκα και αμύγδαλα

και φυσικά ελαιόλαδο και κρασί. 

Το φαγητό δεν αρκεί να είναι παραδοσιακό, αυθεντικό ή οτιδήποτε άλλο ρητορικό,

πρέπει να είναι και καλό. Έχοντας συναισθηματική σχέση με το φαγητό, μας αρέσει

να το γνωρίζουμε σε βάθος. Η ταυτότητα του προϊόντος είναι η αναγκαία συνθήκη

για τη γαστρονομική αξία του. Ειδικά, όταν οδηγεί σε ένα εξαιρετικό ταίριασμα

με το μεράκι, αναδεικνύοντας τις γεύσεις που δημιουργούμε για τα πιάτα μας.

Η Γαστρονομική Ομάδα του εστιατορίου ALIOS ILIOS



APPETIZERS | ΟΡΕΚΤΙΚΑ

VEGETABLES | ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Avocado • Pomegranate • Tahini

Αβοκάντο • Ρόδι • Ταχίνι
      v

EGGPLANT | ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
Baby gem • Anthogala • Apaki Smoked Pork

Καρδιές μαρουλιού • Ανθόγαλο • Απάκι
       L

OCTOPUS | ΧΤΑΠΟΔΙ
Legumes • Green salad • Vinsanto 

Παλικάρια  • Πράσινα Φύλλα  • Vinsanto

TRAHANAS | ΤΡΑΧΑΝΑΣ
Shrimps • Sausage • Feta cheese

Γαρίδες • Λουκάνικο • Φέτα
       gL

COD | ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 
Garlic Dip •  Walnut • Beetroot 
Σκορδαλιά • Καρύδι • Πατζάρι

       LN

FISH BALLS SOUP | ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ
Grouper • Shrimp • Saffron
Σφυρίδα • Γαρίδα • Σαφράν

f  ce

MOUZAKA | ΜΟΥΣΑΚΑΣ
Veal • Vegetables • Bechamel

Μοσχάρι • Λαχανικά • Μπεσαμέλ
gLe
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MAIN COURSES | ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

QUINOA | ΚΙΝΟΑ
Asparagus • Orange • Sweet onion • Sesame

Σπαράγγια • Πορτοκάλι • Γλυκό κρεμμύδι • Σουσάμι
vc

A LA POLITA | Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ
Grouper • Artichoke • Carrot • Ouzo

Σφυρίδα • Αγκινάρα • Καρότο • Ούζο
LFC

SEA FOOD | ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Shrimps • Octopus • Sea bass • Squid • Lobster

Γαρίδες • Χταπόδι • Λαυράκι • Καλαμάρι • Αστακός
f   g

PASTICCIO | ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ
Veal • Pasta • Smoked gruyere cheese

Μοσχάρι • Ζυμαρικά • Καπνιστή γραβιέρα
      lge

FRICASSEE | ΦΡΙΚΑΣΕ
Lamb • Greens • Egg and lemon sauce

Αρνί • Χόρτα • Αυγολέμονο
              el

SAVORE | ΣΑΒΟΡΕ
Pork • Mashed potatoes • Mushrooms

Χοιρινό • Πουρές πατάτας • Μανιτάρια
       lG
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7 STAGES DEGUSTATION MENU
ΜΕΝΟΥ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 7 ΣΤΑΔΙΩΝ

FISH BALLS SOUP | ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ
Grouper • Shrimp • Saffron
Σφυρίδα • Γαρίδα • Σαφράν

f ce

ALPHA ESTATE, Xinomavro 
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ, Ξινόμαυρο 

A LA POLITA | Α ΛΑ ΠΟΛΙΤΑ
Grouper • Artichoke • Carrot • Ouzo

Σφυρίδα • Αγκινάρα • Καρότο • Ούζο
Lfc

ACHINOS RHOUS TAMIOLAKIS, Sauvignon blanc
ΑΧΙΝΟΣ ΡΟΥΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ, Sauvignon blanc

MOUZAKA | ΜΟΥΣΑΚΑΣ
Veal • Vegetables • Bechamel

Μοσχάρι • Λαχανικά • Μπεσαμέλ
gLe

KOKKINOMYLOS TSELEPOS, Merlot
ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ, Merlot

TRAHANAS | ΤΡΑΧΑΝΑΣ
Shrimps • Sausage • Feta cheese

Γαρίδες • Λουκάνικο • Φέτα
       gL

Am SIGALAS, Assyrtiko, Monemvasia
Αμ ΣΙΓΑΛΑΣ, Ασύρτικο, Μονεμβασιά
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SAVORE | ΣΑΒΟΡΕ
Pork • Mashed potatoes • Mushrooms

Χοιρινό • Πουρές πατάτας • Μανιτάρια
         lG

DOMAINE KATSAROS, Cabernet sauvignon, Merlot
 ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Cabernet sauvignon, Merlot

FRICASSEE | ΦΡΙΚΑΣΕ
Lamb • Greens • Egg and lemon sauce

Αρνί • Χόρτα • Αυγολέμονο
       el

CHARDONNAY GEROVASILIOU, Chardonnay
CHARDONNAY ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Chardonnay

BAKLAVAS | ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ
Pistachio • Pear • Dulcey chocolate • Metaxa Brandy

Φιστίκι • Αχλάδι • Σοκολάτα Dulcey • Μπράντι Μεταξά
gln

TART | ΤΑΡΤΑ
Raspberry • Beetroot • Yoghurt • Basil • Melon

Βατόμουρα • Πατζάρι • Γιαούρτι • Βασιλικός • Πεπόνι
lgen

CHOCOLATE | ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Praline sesame • Wafer • Hibiscus • Dark Chocolate sorbet • Rose

Πραλίνα σουσαμιού • Γκοφρέτα • Ιβίσκος
Σορμπέ μαύρης σοκολάτας • Τριαντάφυλλο

  lge

Dessert wines | Επιδόρπια κρασιά
MOSCATO D’ ASTI, I VIGNAIOLI DI S. STEFANO, Muscat

MOSCATO D’ ASTI, I VIGNAIOLI DI S. STEFANO, Μοσχάτο
VINSANTO KARAMOLEGKOS, Assyrtiko, Aidani
VINSANTO KARAMOLEGKOS, Ασύρτικο, Αηδάνι
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A GUIDE TO SOME OF THE SIGNATURE GREEK PRODUCTS OF THIS MENU:
ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ:

*Anthotiros: A slightly salted blend of sheep and goat milk. It gets matured for 1-2 months until

it develops its rind. Anthotiros is usually preserved in virgin olive oil, thus being aromatic and peppery.

Origin: Crete

*Ανθότυρος: Ελαφρά αλατισμένο μείγμα πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος με ωρίμανση 1-2 μηνών. 

Αποκτά «επιδερμίδα» και μετά την ωρίμανσή του διατηρείται συχνά μέσα σε ελαιόλαδο,

καθιστώντας το πιο αρωματικό και πιπεράτο.

Προέλευση: Κρήτη

*Anthogala: Anthogala is the fatty and foamy cream formed on the surface of the sheep and goat milk once it gets 

boiled. It is a fresh white cheese with buttery and slightly sweet flavor.

Origin: Crete

*Ανθόγαλα: Παρασκευάζεται από τη λιπαρή και αφρώδη κρέμα που σχηματίζεται στην επιφάνεια του 

αιγοπρόβειου γάλακτος αφού βράσει. Φρέσκο λευκό τυρί με βουτυρώδη και υπόγλυκη γεύση.

Προέλευση: Κρήτη

*Apaki: One of the finest pork charcuterie. Marinated for 1-3 days in quality vinegar and smoked with branches of 

olive tree, cypress and orange tree using herbs like rosemary, savory, laurel and sage so that it attains its characteris-

tic aroma and delicious taste. 

*Απάκι: Από τα πιο εκλεκτά χοιρινά αλλαντικά. Μαρινάρεται για 1-3 ημέρες σε ποιοτικό ξύδι και καπνίζεται με 

κλαδιά από ελιά, κυπαρίσσι και πορτοκαλιά με μυρωδικά όπως δενδρολίβανο, θρούμπι, δάφνη και φασκόμηλο, 

ώστε να αποκτήσει τη χαρακτηριστική αρωματική και απολαυστική του γεύση.

Σέλινο / Celery 

Γλουτένη / Gluten

Οστρακοειδή / Crustaceans

Αυγό / Egg

Ψάρι / Fish

Γάλα / Lactose

Μαλάκια / Molluscs

Σπόρος σουσαμιού / Sesame seed

Ξηροί καρποί / Nuts

Μουστάρδα / Mustard

Διοξείδιο του άνθρακα / Sulphur dioxide

Λούπινα / Lupin

Σογια / Soya

Οστρακόδερμα / Shellfish

Vegetarian / Για χορτοφάγους
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