
Η γαστρονομία του ARK φέρει την υπογραφή του εξαιρετικού  Γιάννη Μπαξεβάνη
ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες chef με πολλαπλές βραβεύσεις στην Ελλάδα

(Χρυσοί σκούφοι και «Σεφ της Χρονιάς» στο διαγωνισμό του περιοδικού Status)
και τον τίτλο «Chef του μέλλοντος» από την Παγκόσμια Ακαδημία Γαστρονομίας.

Καθημερινά φροντίζουμε να φέρνουμε διαλεχτές πρώτες ύλες στο πιάτο σας, απ’ όλη την Ελλάδα!

Το Ark είχε την τιμή και την χαρά να βρίσκεται ανάμεσα στα 34 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας,
αποσπώντας το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας για 3 συνεχόμενες χρονιές από το 2016 έως σήμερα

και αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει στους επισκέπτες του.
Στο πλαίσιο του θεσμού των Χρυσών Σκούφων απονέμονται κάθε χρόνο τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

σε εστιατόρια, που σερβίρουν μοντέρνα και παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βαθμολογούνται από 14/20 και πάνω.
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη βαθμολογία έχουν να κάνουν με την ποιότητα των πρώτων υλών,
την τεχνική-επιδεξιότητα των σεφ, την αρμονία των γεύσεων αλλά και τη γενική αίσθηση που τελικά εκπέμπει

το σύνολο όλων των επιμέρους στοιχείων.

Είμαστε περήφανοι για τη διάκριση αυτή καθώς η ομάδα του Ark με την διεύθυνση του chef  ∆ημόπουλου Φίλιππου
και πάντα υπό την επίβλεψη του chef μας Γιάννη Μπαξεβάνη, στοχεύει στο να προσφέρει

την καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες μας μέσα από την υψηλή ποιότητα ελληνικών πρώτων  υλών

Ark’s  gastronomy is signed by the exceptional Yiannis Baxevanis, one of the most distinguished Greek chefs
with numerous awards in Greece (Golden Chef´s Caps), named “Chef of the Year”  at the competition

of status magazine and “Chef of the Future” by the International Academy of Gastronomy.

Daily, we aim to bring on your plate carefully selected ingredients from all over Greece.

Ark has had the honor and pleasure of being among the 34 best restaurants in Greece,
obtaining the Greek Cuisine Award for 3 years, from 2016 until present and proving once more

the high quality of the service offered to our guests. The Golden Chef´s Caps are awarded each year to restaurants
offering contemporary and traditional Greek cuisine which are marked 14/20 and above.

The criteria taken into consideration for the grading include the quality of ingredients, the chefs’ technical expertise,
the harmony of the flavors and also the overall impression given by the composition of the different elements.

We are proud to have obtained this distinction, as the ARK team under the management of our chef Dimopoulos Filippos
and  always under the supervision of our chef Yiannis Baxevanis, aims at offering our guests

the best experience through high quality Greek products



Start your flavorful journey with one of the aperitif cocktails we recommend

Φρεσκοψημένο ψωμί  καθημερινά από τον ξυλόφουρνο μας με χαρούπι,
κρίθινο φοκάτσια με λιαστή ντομάτα και ελιά και πίττες από το σάσι, 

συνοδεύονται με αρωματικό ελαιόλαδο με θαλασσινό αλάτι και ελιές 3,50€ κατ’ άτομο

Freshly bread baked every day  from our wood oven with carob,
barley focaccia with dried tomatoes and olives and pies from sasi,

accompanied with aromatic olive oil with sea salt and olives 3,50€ per person

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / STARTERS

Φορμαέλα Αράχωβας σαγανάκι με λεμόνι, τη δική μας μαρμελάδα από σύκο και δυόσμο
Formaela Arachova’s cheese with lemon, our fig marmalade and mint 12,50€

Μελιτζανοσαλάτα με κρίθινο παξιμαδάκι και δικό μας αλλαντικό μόσχου
Eggplant salad with barley rusk and our own beef sausage 7,00€

Σπαράγγια λευκά και πράσινα σχάρας με τηγανιτό αυγό,
προσούτο Ευρυτανίας και κρέμα γραβιέρας αρωματισμένη με έλαιο τρούφας

Grilled  white and green asparagus with fried egg,
Evritania’s prosciutto and graviera cream with truffle oil 17,50€

Σαρδέλες γεμιστές με ψίχουλα και μυρωδικά, πάνω σε ψητά κολοκυθάκια με τσίλι, δυόσμο και λαδολέμονο
Stuffed sardines with herbs on grilled zucchini, chili, mint and oil-lemon sauce 13,50€

Μιλφέιγ ψητής μελιτζάνας με τομάτα και μανιτάρια πλευρώτους,
καπνιστό τυρί, παγωτό φέτα και λάδι βασιλικού

Mille-feuille of roasted eggplant with tomato and mushrooms,
smoked cheese, feta ice-cream and balsamic oil  13,80€

Ταραμοσαλάτα / Taramosalata  (Fish roe dip)  7,00€

Γαύρος μαριναρισμένος με αλάτι και ξύδι, μαϊντανό, σκόρδο και ελαιόλαδο
Anchovy marinated with salt and vinegar, parsley, garlic and olive oil  13,00€

Τόνος φρέσκος ελληνικός ταρτάρ με αβοκάντο,
τζίντζερ και φύλλα μουστάρδας σε κρέμα από αυγά ψαριού

Fresh greek tuna tartar with avocado,
ginger and mustard leaves with egg fish cream  24,50€

Καλαμαράκι Χαλκίδας τηγανιτό σε γλυκόξινη μελιτζάνα
Fried squid from  Halkida in sweet and sour eggplant  19,50€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / STARTERS



Γαριδάκι  τραγανό πάνω σε μους λευκού ταραμά,
δοκιμάστε το με το  χαρουπόψωμο μας

Crispy small  shrimp on white fish roe mousse,
taste it with our carob bread  11,50€

Μύδια αχνιστά στο κέλυφος τους με ούζο και μάραθο
Steamed mussels with ouzo and fennel  15,50€

Πελαγίσιο λαβράκι μαριναρισμένο (ceviche) με λεμόνι,
κάπαρη, βασιλικό και ταμπουλέ φακόρυζο

Seabass ceviche with lemon, caper,
basilic and lentils and rice taboulleh  24,50€

Χταπόδι ψητό με καπνιστή φάβα, relish ντομάτας
με μαραθόσπορους και μαριναρισμένο σταμναγκάθι

Grilled octopus with smoked fava, tomato relish
with marathon seeds and marinated greens (stamnagathi)  21,50€

Χορτόπιτα σε φύλλο φτιαγμένο από χαρούπι
με τα αρωματικά χόρτα του Γιάννη και ξύγαλο

Herb carobpie with greens by Yannis and xygalo cheese  7,50€

Τυρόπιτα από τον ξυλόφουρνο
Cheese pie baked in the wood oven 7,50€

Κρεατόπιτα με κουκουνάρι, ρόδι, γιαούρτι και ταχίνι
Meat pie with cone, pomegranate, yogurt and tahini 7,50€

Πατάτες τηγανιτές με ντομάτα και τυρί /  French fries with tomato and cheese  5,90€



ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Σαλάτα Αrk  με δροσερά μαρούλια, άγρια ρόκα, ξεφλουδισμένη ντομάτα,
αγγούρι, ραπανάκι, ελιές, πιπεριά τουρσί και τη δική μας σάλτσα μυρωδικών

Ark salad with lettuce, wild rocket, peeled tomato,
cucumber, radish, olives, herbs and our own homemade herb sauce 13,90€

Βιολογική πράσινη σαλάτα αρωματικών του φίλου μου Καραλάκη,
με ψητό κατσικίσιο τυρί, ρόδι και αχλάδι

Green salad by my friend Karalakis with grilled goat cheese,
pomegranate and pear  15,50€

Σαλάτα με γλυκά ντοματίνια, βασιλικό, κάπαρη, κρίταμο με ελιές
και κρεμμύδι σε φρεσκοψημένο χωριάτικο ψωμί με ξύγαλο

Salad with cherry tomatoes, basil, caper, olives
with onion on freshly bread baked with xygalo 13,80€

Σαλάτα κινόα λευκή και κόκκινη ταμπουλέ με παντζάρι,
ξύγαλο, πράσινο μήλο, κράνμπερι και αμύγδαλο

White and red quinoa tabbuleh  with beetroot, xygalo,
green apple, cranberry and almond 12,00€

Σαλάτα λάχανο-καρότο με ξυνόμηλο, ξηρούς καρπούς,
δυόσμο και σάλτσα από γιαούρτι με ρόδι και τριαντάφυλλο

Cabbage-carrot salad with green apple, nuts,
mint and yogurt sauce with pomegranate and rose 12,00€

Σαλάτα ρόκα με ψητό κοτόπουλο, μυρωδικά, φουντούκι,
σύκα Κύμης, γραβιέρα Νάξου και βινεγκρέτ μέλι-μπέικον

Green salad with grilled chicken, herbs, nuts, fig from Kymi,
graviera Naxou and vinaigrette with honey and bacon 19,50€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS



ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ..
FROM THE SEA STRAIGHT TO YOUR PLATE SO SIMPLE ..

Ψάρι φρέσκο ολόκληρο στη σχάρα με το κάρβουνο (kg)
Fresh grilled whole fish (kg) 89,50€

Συνοδευτικά: Χόρτα και βραστά λαχανικά / Salad with greens and boiled vegetables 9,50€

Αστακός σχάρας (kg) / Grilled Lobster (kg) 99,50€
Συνοδευτικά: Μακαρόνια ή γιουβέτσι με τη σάλτσα από τον αστακό

Sides: Spaghetti or giouvetsi with lobster’s sauce 10,00€

Καραβίδες φρέσκιες ημέρας βραστές ή σχάρας (kg)
Fresh crawfish boiled or grilled (kg) 95,50€

Μπαρμπούνι σχάρας ή τηγανιτό (kg)
Red mullet grilled or fried (kg) 68,50€

Γαρίδες φρέσκιες ημέρας βραστές ή σχάρας (kg)
Fresh shrimps boiled or grilled (kg) 88,50€

Καλαμαράκι φρέσκο από την Χαλκίδα σχάρας ή τηγανιτό (kg)
Fresh squid from Halkida grilled or fried (kg) 65,00€

Χταπόδι σχάρας λαδόξυδο και ρίγανη (πλοκάμι)
Grilled octopus  with oil & vinegar and oregano (each piece) 65,50€

Γαύρος τηγανιτός μερίδα
Fried anchovies portion 10,50€

Σαρδέλες σχάρας μερίδα
Grilled sardines portion 11,50€

ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / FROM THE SEA 



ΚΥΡΙΩΣ / MAIN COURSES

Ψάρι ολόκληρο γεμιστό , στον ξυλόφουρνο με αρωματικά χόρτα του Μπαξεβάνη (kg)
Fresh whole stuffed fish in the wood oven with Baxevanis’s herbs (kg) 99,50€

Φρέσκο ψάρι φιλέτο ημέρας με ντομάτα, κάπαρη και δενδρολίβανο, σαβόρο με σέσκουλα και μυρώνια
Wild fresh sea fillet with tomato, caper and rosemary, savory with chard and herbs 40,50€

Φρέσκο άγριο λαυράκι Μεσολογγίου  φιλέτο στη σχάρα μερίδα
Wild fresh sea bass fillet from Mesologgi  grilled portion 35,50€

Λιγκουίνι μαύρο από μελάνι σουπιάς, με θαλασσινά, ζωμό από γαρίδες και φρέσκια ντομάτα
Cuttlefish ink linguine with seafood, shrimps’ sauce and fresh tomato 27,50€

Κόκορας χωριάτικος ψημένος στα ξύλα και ριζότο με σπόρους, κρέμα καλαμπόκι και φρέσκια μυζήθρα
Rooster baked in the wood oven, risotto with seeds, corn cream and fresh myzithra cheese 25,00€

Σιδηρόδρομος μοσχάρι μπρεζέ στον ξυλόφουρνο με πουρέ καρότο-ξινόμηλο και καραμελωμένα κοκκάρια
Rail beef breeze in the wood oven with carrot-green apple puree and caramelized onions 25,00€

Ταλιάτα από διάφραγμα (το νοστιμότερο κομμάτι του μοσχαριού)
στη σχάρα με αρώματα Ανατολής, σαλάτα σπανάκι και οφτή πατάτα

Grilled beef skirt fillet with scents from East, spinach salad and grilled potato ofti 19,90€

Μπριζολάκι χοιρινό σχάρας, σάλτσα δαμάσκηνο με πορτοκάλι και πετιμάζι, σπαστές σκορδάτες πατάτες και κάστανο
Grilled pork with plum and orange sauce, chopped garlic potatoes and chestnut 18,50€

Κοτόπουλο στήθος γεμιστό με γλυκά κρεμμυδάκια, καρύδια και σταφίδες,
πουρέ ρίζας αγριομαιντανού και σάλτσα μανιταριών

Chicken breast stuffed with sweet onions, nuts & raisins,
wild parsley puree and  mushroom sauce 19,50€

Φίνο γιουβετσάκι θαλασσινών (Καλαμαράκι, χταπόδι, γαρίδα, μύδια)
Giouvetsi pasta with seafood (squid, octopus, shrimp, mussels) 29,50€

Βιολογικό φιλέτο μόσχου - σουβενίρ από τα χρόνια στη Γαλλία:
“Café deParis” κομμένο σε λεπτές φέτες με τάρτα πατάτας και σωτέ λαχανικά
"Café de Paris" Organic beef tenderloin -souvenir from the years in France:

sliced with potato tart and vegetables  38,50€

Κοτόπουλο μπούτι στη σχάρα χωρίς κόκκαλο με τα μυρωδικά μας, σαλάτα σπανάκι και οφτή πατάτα
Grilled chicken leg boneless with our herbs, spinach salad and grilled potato ofti 17,50€

ΚΥΡΙΩΣ / MAIN COURSES



CHEF’S TABLE

Κάντε την κράτηση σας στις περιορισμένες prive θέσεις του cheftable
και αφεθείτε στην προσωπική περιποίηση του chef, αποκλειστικά για εσάς και την παρέα σας.

Παρακολουθείστε τον καθώς ετοιμάζει μοναδικές και ιδιαίτερες γεύσεις για εσάς

Make your reservation at the  limited private seats of chef table and enjoy
the personal care of the chef, exclusively for you and your friends.

Watch him as he prepares unique and special flavors for you.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ / FOOD ALLERGENS

Όστρακα όπως καβούρι, γαρίδα, αστακός / Crustacean (shellfish) like crab, shrimp, prawn
Μαλάκια / Molluscan shellfish

∆ημητριακά που περιέχουν γλουτένη / Cereals with gluten rye 
Αυγό / Egg
Γάλα / Milk

Φυστίκια / Peanuts 
Ξηροί καρποί / Dry nuts

Σέλινο / Celery
Μουστάρδα / Mustard

∆ιοξείδιο του θείου / Sulphur dioxide and sulfites
Σόγια / Soya
Ψάρι / Fish

Σουσάμι / Sesame
Λουπίνα / Lupin

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες / Please inform us of any allergies.



ΓΛΥΚΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ / DESSERTS

Τούρτα σοκολάτας με πιπέρια και μπαχαρικά σε παντεσπάνι
από χαρούπι κονφί λεμόνι και μαρεγκάκια λεμονιού

Chocolate cake with pepper and spices on sponge cake from carob,
lemon confit  and lemon meringue 11,50€

Τούρτα αμυγδάλου όπως τον παλιό καλό καιρό / Almond cake for old times sake 10,50€

Μιλφέιγ φράουλα από φύλλο κρούστας με αφράτη κρέμα βανίλιας και φρέσκιες φράουλες
Mille-feuille with fluffy vanilla cream and marinated strawberries 9,50€

Φοντάν ζεστής σοκολάτας με παγωτό βανίλια / Hot chocolate fondant with vanilla ice cream 11,50€

Ζεστό γαλακτομπούρεκο, το σερβίρουμε με παγωτό γιαούρτι
Hot custard filled pastry, served with yoghurt ice cream 11,00€

Το δικό μου τραγανό μπακλαβά χωρίς σιρόπι με ξηρά φρούτα και παγωτό βανίλια
My own crispy baklava without syrup, dried fruits and vanilla ice cream 11,00€

Χαλβάς σιμιγδαλένιος με μέλι, αποξηραμένα φρούτα και αμύγαδαλα, σάλτσα ταχίνι-μέλι και κονφί πορτοκάλι
Semolina halvas with honey, dried fruits and almonds, tahini-honey sauce and orange confit  9,00€

Γιαούρτι σερβιρισμένο με την τσίπα του, με μέλι και καρύδια ή φρουτοσαλάτα
Original Greek yogurt, served with honey and nuts or fruit salad 10,50€

Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής / Fresh seasonal fruits platter 13,00€

Πιατέλα φρέσκων φρούτων εποχής με σορμπέ φράουλας
Fresh seasonal fruit platter with  strawberry sorbet 15,50€

Παγωτά: Βανίλια Μαδαγασκάρης, Γιαούρτι, Παρφέ Σοκολάτας, Μπράουνις,
Μπακλαβά, Καϊμάκι, Κανέλα, Σορμπέ Λεμόνι, Μάνγκο, Μανταρίνι, Φράουλα 3,80€ η μπάλα

Ice cream: Vanilla Madagascar, Yogurt, Parfait Chocolate, Brownies, Baklava,
Kaimaki, Cinnamon Sorbet Lemon, Mango, Mandarin, Strawberry 3,80€ per scoop

(Ρωτήστε μας για τα γλυκά ημέρας)
(Ask us for the sweet of the day)

ΓΛΥΚΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ / DESSERTS




