A delicious food narration is created by Chef Alexandros
Lepesis for Grandma’ s Restaurant; the best restaurant
in Ios and one of the country’s most prestigious creative
dining experiences, awarded with a “Modern Cuisine
Toques d’ Or” for 2019 and 2020.

A WELCOME NOTE FROM GRANDMA’S CHEF,
ALEXANDROS LEPESIS
Grandma’ s is the Liostasi enfant gâté; a joyful blend of
creative Mediterranean cuisine and Ios traditional flavors,
displaying quality local ingredients. Inspired by the beauty
of the Cyclades, we wish to offer you a memorable dinning
experience, that highlights the island’s rough purity but also
its outgoing, cosmopolitan spirit.

We wish you a pleasant dinner!
Alexandros Lepesis

V:Vegetarian VG:Vegan NF: Nut Free GF: Gluten Free DF: Dairy Free

Σ Α Λ ΑΤ Ε Σ

|

S A LA D S

Ο ΡΕΚ Τ Ι Κ Α

|

S TA RT E R S

Φυτικά κανελόνια παντζάρι
Τρίχρωμη βιολογική κινόα | κόκκινα φρούτα | κατσικίσιο τυρί

Κυκλαδίτικη Ψαρόσουπα

Beetroot cannelloni

Maki Αθηναϊκής | χαβιάρι ρέγγας | σαφράν

Organic tri-color quinoa | red fruit | goat cheese

Cycladic Fish Soup

V, GF, NF

Potato maki | herring caviar | saffron

12,00€

GF, NF

13,00€

Πράσινη σαλάτα
Ψητή κολοκύθα | μανιτάρια | βινεγκρέτ κουμκουάτ | πολύσπορο κράκερ

Κολοκυθοκεφτέδες

Mixed greens

Ταρτάρ κολοκυθιού | σαλάτα μυρωδικών | salsa verde

Roasted squash | mushrooms | kumquat vinaigrette | multigrain cracker

Zucchini ball

VG, GF, DF

Zucchini tar tare | herb salad | salsa verde

12,00€

V, NF

10,00€

Σαλάτα με ντοματίνια
Μελιτζάνα | γαρίδες | ρόκα | ξινοτύρι

Κρεμμυδόπιτα

Cherry Tomato Salad

Χειροποίητο φύλλο | κομπόστα κρεμμύδι | καπνιστά κρεμμυδοειδή

Αubergine | shrimps | rocket | local “Xinotyri” cheese

Onion pie

NF

Homemade phyllo dough | onion compote | smoked alliums

13,00€

NF

10,00€

Καρπάτσιο τόνου
Μπριάμ | κρέμα πιπεριάς Φλωρίνης | τραγανό δέρμα κοτόπουλου

Tuna carpaccio
Vegetable stew | Florina pepper cream | crispy chicken skin
GF, NF

12,00€
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Λαβράκι

Κόκορας

Μύδια | μαύρο ρύζι | κλημεντίνη | τσίπουρο

Ψητά κολοκύθια | ελιές | sabayon yuzu | πίκλα μουστάρδας

Seabass

Rooster

Mussels | black rice | clementine | “Tsipouro”

Grilled zucchini | olives | sabayon yuzu | mustard seed pickle

(Greek pomace brandy)

GF, NF

GF, NF

16,00€

16,00€

Aρνάκι “από την κορφή ως τα νύχια”
Tόνος

Ρεβύθια Σίφνου | αποξηραμένα φρούτα | μουστοκούλουρο

Φινόκιο | καμμένο σταφύλι | μάραθος

Lamb “head to toe”

Tuna

Chickpeas from Sifnos island | dried fruit

Fennel | burnt grapes

“Moustokoulouro” (Greek grape-must cookie)

GF, NF

NF

18,00€

20,00€

Μπακαλιάρος

Σιδηρόδρομος στιφάδο 12 ωρών

Γεμιστό πράσο | καλαμάρι | σκορδαλιά

Σελινόριζα | μαύρο σκόρδο | γλυκόριζα

Aegean Cod

12-hour braised Shor t Rib

Stuffed leek | squid | potato - garlic spread

Celeriac | black garlic | licorice

GF, NF, DF

GF, NF

21,00€

24,00€
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Crèmeux Guanaja 70%
Μπισκότο φυστικοβούτυρο | σπόροι κακάο | παγωτό αλμυρή καραμέλα

Crèmeux Guanaja 70%
Peanut butter biscuit | cocoa beans | salted caramel ice cream
10,00€

Μπακλαβάς
Πραλίνα φυστίκι | gel μπαχαρικών | παρφέ φυστίκι

Baklava
Pistachio praline | spice jelly | pistachio parfait
10,00€

Τιραμισού
Brownies | ganache dulcey - baileys | παρφέ Ελληνικός καφές

Tiramisú
Brownies | ganache dulcey - baileys | Greek coffee parfait
NF

12,00€

Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται
παρθένο ελαιόλαδο και αρίστης ποιότητας
ηλιέλαιο για τηγανητά εδέσματα.
All foods are prepared with with virgin olive oil
and finest quality sunflower oil,
for any fried meals.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν
όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Service and taxes are included.
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.
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.
Ο Αγορανομικός Υπεύθυνος:
Αρτέμης Δεναξάς
Inspector Market Officer: Artemis Denaxas
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF
THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN
RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)

