
Κυρίως Πιάτα / Main Course

Γαριδομακαρονάδα με φρέσκια σάλτσα ντομάτας
Shrimp spaghetti with fresh tomato sauce

Γιουβέτσι θαλασσινών με γαρίδες, μύδια και χτένια 
Seafood giouvetsi with shrimp, mussels and scallops

Ριζότο αβοκάντο με λάιμ, μέντα και matcha
Avocado risotto with lime, mint and matcha tea

Πρώτα πιάτα / Appetizers
Φάβα Σαντορίνης με ψιλοκομμένο ντοματάκι     
Santorinian fava with diced cherry tomatoes 

Μους ταραμά με κρίταμο και αυγά χελιδονόψαρου  
Fish roe mousse with samphire and tobiko (flying fish roe)

Μελιτζάνα Σαντορίνης στη σχάρα με φέτα, ντοματάκι
και χλωρό τυρί αρωματισμένο με μπαλσάμικο ροδιού  

Grilled Santorinian eggplant with feta cheese, cherry tomatoes 
and chloro cheese flavoured with pomegranate balsamic 

Κροστίνι φέτας με μαυροκούκι και θυμαρίσιο μέλι 
Feta cheese crostini with black sesame and thyme honey

Κεφτεδάκια μπακαλιάρου με γλυκιά κρέμα σκόρδου 
Cod fish patties with sweet garlic cream 

Σαλάτες / Salads

Χωριάτικη Σαντορίνης με χλωρό τυρί, ντοματίνι, 
κατσούνι, κάπαρη, πιπεριά και κρεμμύδι   

Santorinian salad with chloro cheese, cherry tomatoes, 
katsouni cucumbers, capers, peppers and onion

Summer salad με μαρούλι, ρόκα, αβοκάντο, ντοματάκι, 
μοτσαρέλα, προσούτο, αμύγδαλο και dressing πορτοκαλιού 

Summer salad with lettuce, arugula, avocado, cherry tomatoes, 
mozarella, prosciutto, almonds and orange dressing

Σαλάτα γκοργκοντζόλα με μαρούλι, ρόκα, αβοκάντο, 
καρύδια και dressing φράουλας  

Gorgonzola salad with lettuce, arugula, avocado, walnuts
and strawberry dressing

Σαλάτα κινόα με σταφίδες, πιπεριές, αβοκάντο, ξηρούς
καρπούς και κατσούνι

Quinoa salad with raisins, peppers, avocado, 
dried nuts and katsouni cucumber

Σαλάτα ανανά με ανθότυρο, ρόκα, κουκουνάρι,  
μπαλσάμικο και ρόδι

Pineapple salad with anthotyro cheese, arugula, pine nuts, 
balsamic vinegar and pomegranate

 

Ριζότο με άρωμα Σαντορίνης με κολοκυθάκι, λιαστή ντομάτα,
πιπεριές, μελιτζάνα και φινόκιο

Santorinian risotto with zucchini, sun-dried tomatoes, peppers, 
eggplant and fennel

Λινγκουίνι με φιλετάκια κοτόπουλου, φρέσκα μανιτάρια,
 λαχανικά και ντοματάκι Σαντορίνης

Linguine with chicken fillets, fresh mushrooms, 
vegetables and Santorinian cherry tomatoes

Καλαμάρι γεμιστό με τυριά Σαντορίνης
Calamari stuffed with Santorinian cheeses

Πλοκάμι χταποδιού με ζεστή πατατοσαλάτα
Octopus leg with warm potato salad

Κρέατα / Meat
Rib-eye με ψητά λαχανικά εποχής

Rib-eye steak with grilled seasonal vegetables

Ταλιάτα μόσχου με πουρέ πατάτας και δροσερή σαλάτα
Beef tagliata with mashed potatoes and fresh green salad

Μπουτάκια κοτόπουλου με πατάτες τηγανιτές ή ψητά λαχανικά
Chicken thighs with French fries or grilled vegetables

Γλυκά / Desserts

Ναμελάκα από σοκολάτα Dolce
Dolce chocolate Namelaka

 

Cheesecake μάνγκο
Mango cheesecake

Μους λεμονιού
Lemon mousse

Φρουτοσαλάτα με παγωτό
Fruit salad with ice cream

Welcome to Katsaboo restaurant, a place 
that was created because of our love for 

Santorinian gastronomy, for local products 
and for the one thing that brings people 

together: great food. 

All prices include VAT and taxes.
If you are allergic to any of our ingredients, 

please notify your server. 




