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M E N U  2 0 2 2  C R E AT E D  B Y
C H E F  N I K O S  P O U L I A S I S

Nikos Pouliasis, a self-taught chef, created the legendary "Koukoumavlos" restaurant 
in 1990 in Santorini. His fame was soon spread everywhere through extensive articles 

and reports in many magazines and newspapers around the world. For the last six years 
he has been awarded the "Golden Hat" as one of the best restaurants in Greece. 

Nikos Pouliasis presents a work with distinguished personal characteristics that touches 
creatively all the kitchens of the world. We are honored to share his passion with you!

 
Ο Νίκος Πουλιάσης, αυτοδίδακτος chef, δημιούργησε το 1990 στη Σαντορίνη
 τον “Κουκούμαβλο”. Σύντομα η φήμη του εξαπλώθηκε παντού μέσω έντονης 

αρθρογραφίας και αναφορών σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. 
Τα τελευταία έξι χρόνια έχει βραβευτεί με “Χρυσό Σκούφο” ως ένα από τα καλύτερα 

εστιατόρια της Ελλάδας. Ο Νίκος Πουλιάσης παρουσιάζει μια δουλειά με προσωπικό στίγμα 
που ακουμπά δημιουργικά σε όλες τις κουζίνες του κόσμου. 

Είμαστε πολύ περήφανοι που μοιραζόμαστε το πάθος του μαζί σας!
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Appetizers – Ορεκτικά
Watermelon gazpacho, cucumber, tomato, raspberry, fresh herbs, 

santorinian chloro cheese perfumed with geranium (Vegetarian-vegan).
Γκασπάτσο καρπούζι, αγγούρι, τομάτα, βατόμουρα, φρέσκα μυρωδικά, 

χλωρό τυρί Σαντορίνης αρωματισμένο με αρμπαρόριζα.

Santorinian fava, fresh and smoked salmon tartar, 
passion fruit sauce, almonds (Vegetarian-vegan).

Φάβα Σαντορίνης, φρέσκος & καπνιστός σολομός ταρτάρ με σάλτσα 
από φρούτα του πάθους και αμύγδαλα.

Risotto mojito, rum, peppermint, wild capers from santorini, 
lime, fresh coriander jelly (Vegetarian-vegan).

Ριζότο μοχίτο με ρούμι, μέντα, άγρα κάπαρη Σαντορίνης, 
μοσχολέμονο, φρέσκο ζελέ κόλιανδρου.

Fresh sardines’ fillets ceviche, chilly citrus mayo, smocked soy-lime sauce.
Σεβίτσε φρέσκων φιλέτων σαρδέλας, ελαφριά καυτερή μαγιονέζα 

εσπεριδοειδών, καπνιστή σάλτσα σόγιας-μοσχολέμονου.
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Homemade bread -Amuse bouche 
Χειροποίητο ψωμί συνοδευόμενο με γευστικές εκπλήξεις.
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Sea bass tartar, avocado, black lentils, golden herring caviar cream, 
orange tomato/ jalapeños mousse. 

Ταρτάρ λαβράκι, αβοκάντο, μαύρες φακές, κρέμα αυγών χρυσής ρέγκας, 
μους κίτρινης τομάτας / jalapeños.

Surf n Turf Greek style meat sushi Nori seaweeds, crab, mortadella, 
pistachio, carrot, horseradish cream, lemon mousse.

Surf n Turf σούσι με φύκια νόρι, καβούρι, μορταδέλα, φυστίκι Αιγίνης, 
κρέμα καρότου - αγριοράπανου, μους λεμόνι.

Octopus and zucchini carpaccio, seaweeds, wasabi, celery consomme, 
smoked trout cream.

Χταπόδι & κολοκύθι καρπάτσιο, φύκια, γουασάμπι, κονσομέ σέλερι, 
κρέμα καπνιστής πέστροφας.

Juicy chicken and homemade fennel sausage meatballs, santorinian 
baked tomato fritters, bloody Mary sauce.

Ζουμερά κεφτεδάκια κοτόπουλο και χειροποίητο λουκάνικο μαράθο , 
φουρνιστοί τοματοκεφτέδες Σαντορίνης, σάλτσα bloody Mary.  

Grilled shrimps in panko-almonds crust, sweet and sour ginger apricot 
sauce, crispy salami, saffron polenta.

Ψητές γαρίδες σε κρούστα panko-αμυγδάλου, γλυκόξινη σάλτσα 
τζιντζερ-βερίκοκο, τραγανό σαλάμι, πολέντα με κρόκο κοζάνης.



Salads - Σαλάτες
The famous Greek Salad with baked feta cheese in phyllo sesame crust, 

extra virgin olive oil vinaigrette.
Η διάσημη Ελληνική σαλάτα με ψητή φέτα σε φύλλο κρούστας με σουσάμι, 

βινεγκρέτ εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου.

Green salad with tuna fish gyros, quinoa, avocado, buckwheat, 
smoked white eggplant hummus, tzatziki sauce.

Πράσινη σαλάτα με γύρο τόνου, κινόα, αβοκάντο, φαγόπυρο, χούμους 
καπνιστής λευκής μελιτζάνας, σάλτσα τζατζικιού.

Pasta & Risotto – Πάστα & Ριζότο
Pappardelle, fresh shrimps, fresh squid, cherry tomatoes, 

anise, peas, basil, sesame seeds.
Παπαρδέλες με φρέσκιες γαρίδες και φρέσκο καλαμάρι, τοματίνια, 

γλυκάνισο, αρακά, βασιλικό και σουσάμι.

Spaghetti with scallops, seaweeds, fresh lime, fennel, 
white tarama, cucumber, pumpkin seeds. 

Σπαγγέτι με χτένια, φύκια, μοσχολέμονο, φινόκιο, 
λευκό ταραμά, αγγούρι και κολοκυθόσπορο.

Whole grain red rice risotto, wild mushrooms cream, Greek truffle oil, 
�nutmeg mousse, hazelnuts, cocoa, duck carpaccio. 

Ριζότο κόκκινου ρυζιού με κρέμα από μανιτάρια πορτσίνι, λάδι ελληνικής 
τρούφας, μους μοσχοκάρυδο, φουντούκια, κακάο & καρπάτσιο πάπιας.

Homemade ravioli stuffed with white eggplant mousse, cheese cream 
flavored with vanilla, curry and lime zest.

Σπιτικό ραβιόλι γεμιστό με μους λευκής μελιτζάνας, κρέμα τυριού 
αρωματισμένη με βανίλια, κάρυ και ξύσμα μοσχολέμονου. 
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Main Dishes – Κυρίως Πιάτα
Beef fillet “KORDAS”: emulsion of beef, soy-lime, semolina pudding 

“Halva” with sitrustress.
ΚΟΡΔΑΣ Φιλέτο μοσχαριού σε σάλτσα από το ζωμό του με soy-lime, 

σιμιγδαλένιος χαλβάς με αποξηραμένα άνθη λουλουδιών.

Pork tenderloin, oriental spices crust, coconut milk-raspberry sauce, 
new age potato salad.

Χοιρινό φιλέτο με ανατολίτικη κρούστα μπαχαρικών, σάλτσα με γάλα 
καρύδας & σμέουρα / πατατοσαλάτα.

Soufflé moussaka, beef fillet carpaccio, cherry tomato chutney, 
matured gruyere from Syros island.

Σουφλέ μουσακά, καρπάτσιο μοσχαρίσιου φιλέτου, 
μαρμελάδα τομάτας, παλαιωμένη γραβιέρα Σύρου.

Mini duck burgers, grilled foie gras, sugar candy almonds, green salad. 
Μίνι burger πάπιας, ψητό συκώτι πάπιας (φουαγκρά), σπασμένα κουφέτα, 

λουκούμια και πράσινη σαλάτα.

Seabream fillets, fresh herbs, tarama sauce, trilogy of Greek dolmades 
with smoked mussels.

Φιλέτο τσιπούρας, φρέσκα μυρωδικά, σάλτσα ταραμά, τριλογία από 
ντολμαδάκια με καπνιστά μύδια.

Seabass filet in fava-quinoa crust, ginger-yuzu sour cream, 
tomato-potato puree.

Φιλέτο λαβράκι σε κρούστα φάβας-κινόας, ξινή κρέμα 
με τζίντζερ-γιουζου, πουρέ από ντομάτες και πατάτες (γιαχνί).
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Desserts - Επιδόρπια
Dark chocolate mousse with Vinsanto, avocado, mango sauce, 

blueberry sorbet, bergamot foam.
Μους μαύρης σοκολάτας με Vinsanto, αβοκάντο, σάλτσα μάνγκο, 

μύρτιλο σορμπέ, αφρό περγαμόντο.

Blood orange ice cream, with chilies, baclava cream, passion fruit sauce, 
rose petals syrup.

Παγωτό σαγκουίνι με τσίλις, κρέμα μπακλαβά, σάλτσα φρούτων 
του πάθους, σιρόπι ροδοπετάλων.

Mastiha panacotta, cherry tomato-hibiscus chutney, raspberry, 
peppermint, poppyseeds.

Πανακότα μαστίχα, τσάτνευ τομάτας-ιβίσκου, μέντα, παπαρουνόσπορος.

Lime-yogurt cheesecake, citrustres chutney flavored 
with fresh basil and geranium.

Τσιζκεικ γιαούρτι-μοσχολέμονο, μαρμελάδα εσπεριδοειδών 
με φρέσκο βασιλικό και αρμπαρόριζα.


