ORNOS BEACH

Kuzina σημαίνει αρώματα, γεύσεις, χαρά!
Kuzina σημαίνει αρώματα, γεύσεις, χαρά! Στη Kuzina λοιπόν του δικού
μας «σπιτιού» σας υποδεχόμαστε, με τα αρώματα και τις νοστιμιές που
ετοιμάζουμε κάθε μέρα για εσάς από τα πιο διαλεχτά υλικά.
Στη Κuzina μας, οικοδεσπότες, οι chefs μας αλλά και όλοι εμείς που
καθημερινά χαιρόμαστε να σας περιποιούμαστε για περισσότερα από 10
χρόνια.
Ο βραβευμένος και πολυταξιδεμένος Chef Άρης Τσανακλίδης και ο Chef
Γιάννης Βιδάλης, διαλέγουν καθημερινά με εμμονή τα πιο εκλεκτά υλικά για να
ετοιμάσουν γεύσεις από τη χώρα μας αλλά και άλλους τόπους.
Το Kuzina όμως δεν είναι μόνο οι γεύσεις του, είναι οι άνθρωποι του που με
χαμόγελο και διάθεση σας περιμένουν. Είναι η μαγευτική θέα του πάνω στη
θάλασσα, είναι το βραδινό καλοκαιρινό αεράκι, το λαμπερό φως και το γαλάζιο
της θάλασσας του Ορνού που γεμίζει το μυαλό και τις ψυχές μας.
Καλωσορίσατε λοιπόν στη Kuzina μας, απολαύστε ό,τι καλύτερο έχουμε, φως,
θάλασσα, χαμόγελο και νοστιμιές!

“Kuzina” (home kitchen), means fragrances, flavors, joy!
So we welcome you to the “Kuzina” our own “home” with all the flavors that we
prepare every day for you, using the most carefully chosen ingredients.
In our Kuzina, the hosts are our chefs and all of us that we love to serve you,
for more than 10 years.
The award-winning and well-traveled Chef Aris Tsanaklidis and Chef John
Vidalis, choose every day with obsession, the finest products to prepare dishes
from our country and other places of the world.
But “Kuzina” it is not only its flavors. “Kuzina” is its people, who always wait for
you with a smile. It is the magnificent view of the sea, the evening summer
breeze, the bright light and the blue color of our sea in Ornos bay that fill our
minds and souls.
So, welcome to our “Kuzina”, enjoy the best of what we have, the bright light,
the sea, our smile and our flavors!

Ορεκτικά | Starters
Λεπτοκομμένα τραγανά κολοκυθάκια, με δροσερή σάλτσα γιαουρτιού,
καρέ τομάτας και φρέσκο κόλιανδρο
Thinly sliced crispy zucchini with yogurt sauce, frame of tomato
and fresh coriander - 9
Τραγανή φέτα με σπιτική μαρμελάδα τομάτας και γλυκιές ελιές
Crunchy feta cheese accompanied by homemade tomato marmalade
and sweet olives - 12
Φρέσκιες τηγανητές πατάτες Νάξου με sauce φέτας
The famous fresh fries from Naxos island, served
with feta cheese sauce - 8
Καλαμαράκια τηγανητά με τη δική μας πικάντικη aioli σάλτσα
Fried calamari with spicy aioli sauce - 14
Χταποδάκι στα κάρβουνα με Ναξιώτικες κυδωνάτες πατάτες φούρνου,
μοσχολέμονο, θυμάρι και ελαιόλαδο
Grilled octopus with roasted potatoes, lime, lemon
and olive oil dressing - 17
Carpaccio από μοσχαρίσιο φιλέτο γάλακτος ποικιλίας charollais
pecorino romano, λάδι τρούφας και μανιτάρια ποικιλίας famigliole
Carpaccio from charollais veal milk ﬁllet, pecorino romano,
truﬄe oil and famigliole mushrooms - 18
Τραγανές γαρίδες tempura, συνοδεύονται από πικάντικη σάλτσα,
αρωματισμένη με wasabi
Crispy tempura shrimps, accompanied by spicy sauce flavored
with wasabi - 19
Sticks Yakitori από κοτόπουλο, μαριναρισμένα με ασιατική sauce
με Mirin, μέλι και σουσάμι
Yakitori chicken skewers marinated in asian sauce with mirin,
honey and sesame - 16
Πολίτικα κεφτεδάκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, αρωματισμένα με
δύοσμο, συνοδευόμενα από ζεστή σάλτσα φρέσκιας τομάτας
Meatballs from fresh veal, accompanied by warm tomato sauce - 15
Ψωμί και συνοδευτικά - άτομο
Bread and assortments - person - 4

Σαλάτες | Salads
Πράσινη σαλάτα με ψητό φιλέτο κοτόπουλου, ροδάκινα Βελβεντού
Κοζάνης, μύρτιλα, φουντούκι και λαδολέμονο μουστάρδας
Grilled chicken ﬁllet green salad with Velvento Kozani peach,
blueberry, hazelnut and dressing with olive oil, lemon and mustard - 17
Φρέσκια ρόκα και σπανάκι με αβοκάντο, αχλάδι, ξινόμηλο, πορτοκάλι,
λαδοτύρι Μυτιλήνης, καρύδια και dressing από εσπεριδοειδή και σαφράν
Fresh rocket and spinach with avocado, pear, green apple, orange,
cheese, walnuts, citrus and saﬀron dressing - 14
Δροσερή σαλάτα με μαριναρισμένα τοματίνια Σαντορίνης, ξινοτύρι
Μυκόνου και τραγανό κουλούρι Θεσσαλονίκης
Marinated cherry tomatoes from Santorini, “Χinotiri” Μykonian cheese
and traditional crispy bagel - 15
Σαλάτα με φρέσκια mozzarella burrata, Σαντορινιά τοματίνια, αβοκάντο
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αρωματισμένο με βασιλικό
Fresh mozzarella burrata salad with cherry tomatoes from Santorini,
avocado, and extra virgin olive oil, flavored with basil - 17
Δροσερή ανάμικτη σαλάτα με καβούρι, γαρίδα και spicy vinaigrette
λεμονιού
Crab and shrimp mixed green salad with spicy citrus dressing - 23

Ζυμαρικά | Pasta
Φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά με ξινοτύρι Μυκόνου,
τοματίνια Σαντορινιά και φρέσκο βασιλικό
Fresh handmade pasta with traditional Myconian cheese (xinotiri),
cherry tomatoes from Santorini and fresh basil - 17
Φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά με τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλου
μαγειρεμένα με ελαφριά λευκή σάλτσα, κρασί και μανιτάρια
Fresh handmade pasta with tender ﬁllet of chicken cooked
with a white wine light sauce and mushrooms - 18
Παπαρδέλες με μοσχαράκι Ραγού σιγομαγειρεμένο
με φρέσκια τομάτα και κυκλαδίτικα μυρωδικά
Pappardelle with calf Ragos meat slow cooked
with fresh tomatoes and Cycladic herbs - 19
Ταλιατέλες με κομμάτια φρέσκου και καπνιστού σολομού,
ελαφριά κρέμα, φρέσκια τομάτα και άνιθο
Tagliatelle with fresh and smoked salmon, light cream,
fresh tomato and dill - 23
Σπαγγέτι με γαρίδες, μύδια και καλαμάρι, μαγειρεμένα
σε φρέσκια τομάτα και ούζο
Spaghetti with prawns, mussels and squid cooked in fresh
tomato and ouzo - 26
Ριζότο με φρέσκα μανιτάρια, τρούφα και νιφάδες παρμεζάνας
Risotto with fresh mushrooms, truﬄe and parmesan flakes - 22

Κρέας | Meat
Ζουμερό κοτόπουλο φιλέτο, ψημένο στη σχάρα συνοδευόμενο
από αρωματικό ρύζι basmati και σαλάτα από φρέσκιες τομάτες
& ψητά κολοκυθάκια
Grilled chicken ﬁllet with basmati rice and salad from fresh tomatoes
& cooked pumpkins - 18
Mπιφτέκια, από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά ή γαλοπούλας.
Συνοδεύονται από ψημένες πιτούλες, γιαούρτι και καρέ τομάτας
Beef or turkey patties mixed with fresh herbs
Served with toasted pita bread, yoghurt and chopped salad of fresh
tomatoes - 19
Κοτόπουλο teriyaki σιγομαγειρεμένο με αρωματική σόγια, τζίντζερ και μέλι.
Σερβίρεται με αχνιστό ρύζι μπασμάτι
Slow cooked chicken teriyaki with aromatic soy, ginger and honey
Served with steamed rice basmati - 20
Μπριζόλα από χοιρινό ελληνικής εκτροφής 350g, στο grill,
ελαφρώς καπνισμένη, με ψητά μήλα, πατάτες κυδωνάτες φούρνου
και γλυκιά sauce Μαυροδάφνης
Steak from pork Greek formed 350g, in the grill, slightly smoked,
with roasted apples, potatoes and sweet Mavrodafni sauce - 22
T-bone steak γάλακτος 400g με πατατούλες φούρνου, σοταρισμένες
με μανιτάρια portobello σε ξινόμαυρο κρασί
Tender T- bone steak 400g with roasted potatoes, sauteed
with portobello mushrooms in red wine - 39
Strip loin 300g ποικιλίας black angus με φρέσκιες τηγανητές πατάτες
Συνοδεύεται από pepper & béarnaise sauces
Black angus strip loin 300g, with home-made fries
Accompanied by pepper & béarnaise sauces - 39
Special Burger με αφράτα μπριός, σπιτικά μπιφτέκια από φρέσκο
μοσχαρίσιο κιμά, καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί cheddar, τομάτα, mayo,
κέτσαπ και Mild μουστάρδα. Συνοδεύεται από φρέσκιες τηγανητές πατάτες
Νάξου ή πράσινη σαλάτα.
Special Homemade with brioche bread, fresh homemade beef patties,
caramelized onions, cheddar cheese, tomato, mayo, ketchup and Mild
mustard. Accompanied with fresh fries from Naxos island or fresh green
salad - 19

Ψάρι | Fish
Άγριος σολομός μαριναρισμένος σε sweet chili, ψημένος στο grill
με τρυφερά σέσκουλα και αρωματικό μπασμάτι & τζίντζερ
Roasted salmon marinated in sweet chili, accompanied by tender
greens and basmati rice & ginger - 25
Black Cod Misoyaki μαριναρισμένο σε miso και mirin
Black Cod Misoyaki marinated in miso and mirin - 32
Μπακαλιάρος σε κουρκούτι τεμπούρας με φρέσκο πουρέ πατάτας
αρωματισμένο με wasabi, σάλτσα από σόγια και sweet chili
Cod ﬁsh in tempura batter served with fresh mashed potatoes
flavored with wasabi, soy and sweet chili sauce - 18
Αστακομακαρονάδα με φρέσκο αστακό, σπιτική σάλτσα φρέσκιας τομάτας
και αρωματικά βότανα, με το κιλό
Spaghetti with fresh lobster, homemade tomato sauce and aromatic
herbs (kg) - 130
Ψάρια ημέρας στη σχάρα
Fish of the day, grilled (kg) - 115

Γλυκά | Desserts
Eκμέκ, με πολίτικο παγωτό καϊμάκι και σπιτική κρέμα patisserie,
πασπαλισμένο με καβουρντισμένα αμύγδαλα
Ekmek, with “kaimaki” flavor ice cream and homemade patisserie
cream, sprinkled with roasted almonds - 14
Γκοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος, και φυστικοβούτυρο
Συνοδεύεται από παγωτό καραμέλα
Candy bar of milk chocolate and peanut butter
With caramel ice cream - 14
Σπασμένο millefeuille με κρέμα patisserie, παγωτό βανίλια
και σοκολάτα, πασπαλισμένο με κροκάν αμυγδάλου
“Deconstructed” millefeuille with puﬀ pastry, custard, vanilla
and chocolate ice cream, sprinkled with almond crocant - 14
Tiramisu με τριμμένη bitter σοκολάτα και κακάο Callebaut
Tiramisu with bitter chocolate shavings and Callebaut cocoa - 13
Ρωτήστε μας για τα παγωτά & τα sorbet μας σε διάφορες γεύσεις
Ask for our ice cream & sorbet in various flavors (two scoops) - 10

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Οι φωτογραφίες του καταλόγου δεν αντιπροσωπεύουν πιάτα μας.
Στην παρασκευή των πιάτων χρησιμοποιείται ελληνικό extra παρθένο ελαιόλαδο και φέτα Π.Ο.Π.
Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται extra παρθένο ελαιόλαδο, ηλιέλαιο και φοινικέλαιο.
Όλα τα ψωμιά είναι προψημένα, κατεψυγμένα. Τα προϊόντα μοσχαρίσιος κιμάς, καραβιδόψιχα,
καλαμαράκια, χταπόδι, καβούρι, γαρίδες, γαριδάκι, παραδοσιακό φύλλο, τόνος, καπνιστός σολομός,
μπακαλιάρος, black cod, είναι κατεψυγμένα.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Δημοτικός φόρος 0,5% και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις.
Στις τιμές συμπερ/νται τα νόμιμα ποσοστά σερβιτόρων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα μας μη διστάσετε να ρωτήσετε
το προσωπικό μας ειδικά στην περίπτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας (σχετική νομοθεσία ΕΚ169/11).
Tο κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο,
για διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Aγορανομικός υπεύθυνος: Α. Παπανικολάου
All Prices in Euro. Please note that the photos are not depicting our actual dishes.
Extra virgin olive oil and feta cheese P.D.O. are used in the preparation of the dishes.
Extra virgin olive oil, sunflower oil and palm oil are used for frying.
All breads are prebaked, frozen. The products minced meat, swordfish, calamari, octopus, scampi,
crab, shrimp, baby shrimp, phyllo pastry, tuna, smoked salmon, codfish, black cod are frozen.
Prices include vat Municipal tax 0,5%, the rest of the legal additions and the legal waiter’s percentage.
For any inquiries about our products, don’t hesitate to ask our staff, especially in the case of any
food intolerance or food allergy (relevant legislation EU 1169/11).
The restaurant is obliged to have printed documents in a special case near the exit, receiving any existed complaint.
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice).
Market inspection officer: A. Papanikolaou

