Aromatic herb with therapeutic properties. It has a
rich, distinct flavour & it’s widely used both as herbal
tea and as seasoning. Throubi grows in sunny places
and dry, rocky soils like the ones of Santorini & it has
lilac tubular flowers which bloom in the northern
hemisphere from July to September.
Welcome to Throubi Restaurant where hi-end
gastronomy meets well balanced nutrition. Our
dishes are carefully created by our Chef Charalampos
Koukoudakis and the collaboration of an expert
nutritionist. Explore the menu and you will discover
that delicious can also be healthy.

Snacks

Club sandwich
with chicken salad, edam, bacon, tomato,
lettuce & French fries
Club σάντουιτς
με κοτόπουλο σαλάτα, ένταμ, μπέικον,
ντομάτα & μαρούλι

28

Salmon bagel
with guacamole, lettuce, cream cheese & cucumber
Σολομός μπέιγκελ
με γουακαμόλε, μαρούλι, κρέμα τυριού & αγγούρι

25

Ciabatta bread
with shrimps, pickled ginger, tartare sauce & avocado
Ψωμί τσιαμπάτα
με γαρίδες, πίκλα τζίντζερ, σάλτσα ταρτάρ & αβοκάντο

20

Steak sandwich
with guacamole, smoked gruyere & coleslaw
Σάντουιτς μπριζόλας
με γουακαμόλε, καπνιστή γραβιέρα &
λαχανοσαλάτα με σάλτσα

31

Black Angus burger
with edam, lettuce, Sasebo sauce & French fries
Black Angus μπέργκερ
με edam, μαρούλι, σασέμπο σάλτσα & πατάτες τηγανητές

32

Sardines sandwich
with eggplant salad, sun-dried tomato & rocket
Σάντουιτς
με σαρδέλες, μελιτζανοσαλάτα, λιαστή ντομάτα & ρόκα

26

Salads

Greek salad
with Feta cheese, capers, carob crouton & olive oil
Ελληνική σαλάτα
με τυρί φέτα, κάπαρι, παξιμάδι από χαρούπι & ελαιόλαδο

22

Green leaf salad
with goji berries, nectarines, root vegetables & cider vinegar
Πράσινη σαλάτα
με γκότζι μπέρι, νεκταρίνια, ρίζες λαχανικών & μηλόξιδο

23

Quinoa salad
with tuna, beetroots, rocket & jalapeno dressing
Σαλάτα κινόα
με τόνο, παντζάρια, ρόκα & χαλαπένιο ντρέσινγκ

24

Chicken salad
with corn & ‘’mizithra” cheese
Σαλάτα κοτόπουλο με καλαμπόκι & τυρί μυζήθρα

25

Buckwheat salad
with salmon gravlax, sweet potato, fresh onion,
chili & “taxini” vinaigrette
Σαλάτα φαγόπυρο
με σολομό γκραβλαξ, γλυκοπατάτα, φρέσκο κρεμμύδι,
τσίλι & ταχίνι βινεγκέτ

23

Starters

Tuna tartare
with beetroots, spicy lemon sauce & wasabi lemon cream
Ταρτάρ τόνου
με παντζάρια, σάλτσα από πικάντικο λεμόνι &
κρέμα λεμόνι με γουασάμπι

29

Seabass ceviche
with hijiki salad, spinach & wasabi dressing
Σεβίτσε λαυράκι
με χιζίκι σαλάτα, σπανάκι & ντρέσινγκ γουασάμπι

28

“Ntakos”
with tomato & Greek sour cheese from Ios island
Ντάκος
με ντομάτα & ξινοτύρι Ιου

24

Octopus
with spicy potato croquette & tomato marmalade
Χταπόδι
με κροκέτα από πικάντικη πατάτα & μαρμελάδα ντομάτας

25

Beef tacos
with root vegetables & ponzu sauce
Tacos με μοσχάρι
με ρίζες λαχανικών & σάλτσα πόνζου

29

Main Courses

Red sea bream
with barley & sweet lemon sauce
Φαγγρί
με σιτάρι & σάλτσα από γλυκολέμονο

36

Wholemeal “trahanas”
with mushrooms & “mizithra” cheese
Τραχανάς ολικής άλεσης
με μανιτάρια & μυζήθρα

34

Wholemeal spaghetti
with cherry tomatoes, olives, oregano & Feta cheese
Μακαρόνια ολικής άλεσης
με ντοματίνια, ελιές, ρίγανη & τυρί Φέτα

35

Ribeye steak
with green leaf, corn & baby potatoes
Ribeye μπριζόλα
με πράσινη σαλάτα, καλαμπόκι & μικρές πατάτες

41

Chicken breast
with quinoa, corn & avocado
Κοτόπουλο στήθος
με κινόα, καλαμπόκι & αβοκάντο

31

Desserts

Lemon cream with basil & red fruits
Κρέμα λεμονιού με βασιλικό & κόκκινα φρούτα

18

Almond with orange & vanilla
Αμύγδαλο με πορτοκάλι & βανίλια

17

''Loukoumades''
With honey, walnuts, praline
Λουκουμάδες
Με μέλι, καρύδια, πραλίνα

16

Fruit plate
Φρουτοσαλάτα

14

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

“Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)”

