
MYLOTOPI 

Explore the local flavors in this traditional array of 
Greek cuisine with a modern twist. From the 

highest point of Kefalos, nested in a traditional 
windmill settlement, Mylotopi presents its 

gastronomic offerings along with a stunning view of 
Kefalos gulf. George & Georgina together with their 

three kids, Katerina, Dimitris and Vasilis are the 
perfect hosts. Enjoy the breathtaking view while 

sampling the best that contemporary Greek cuisine 
has to offer. 





STARTERS & SALADS 

V GF Green salad with spinach and rocket, ’’Manouri’’ cheese, 
cranberry, sesame and honey vinaigrette 
Πράσινη σαλάτα με σπανάκι, ρόκα, cranberry, καρύδια, μανούρι, 
σουσάμι και βινεγκρέτ μελιού 

V Cherry Tomato salad, ’’Katiki of Domokos’’ soft spread cheese, cucumber, 
capers, cretan barley rusk and scallions  
Σαλάτα με ντοματίνια, Κατίκι Δομοκού, αγγουράκι, κάπαρη, Κρητικό 
παξιμάδι και φρέσκο κρεμμυδάκι  

Chicken burgers with aromatic yogurt and pita bread  
Μπιφτεκάκια κοτόπουλο με αρωματικό γιαούρτι και πιτάκια 

V Pan fried feta cheese wrapped in puff pastry and honey 
Φέτα σε παραδοσιακό φύλλο με μέλι 

Courgette fritters with yogurt sauce 
Κολοκυθοκεφτέδες με σως γιαουρτιού 

GF Tuna Tartar with soy sauce, lime zest, lime juice and parsley flavored olive oil 
Ταρτάρ τόνου με σάλτσα σόγιας, ξύσμα και χυμό από μοσχολέμονο και λάδι μαϊντανού 

MAIN COURSES 

Beef ragout with tagliatelle 
Μοσχαράκι ραγού με ταλιατέλες 

“Skioyfixta” traditional pasta with chicken, truffle oil and graviera cheese from Tinos 
Σκιουφιχτά με κοτόπουλο, λάδι τρούφας και γραβιέρα Τήνου 

Pork medallion with potato puree, mushrooms and “Limnos’’ wine sauce 
Χοιρινά φιλετάκια με πουρέ πατάτας, μανιτάρια και σάλτσα κρασιού ‘’Λήμνος’’ 

  Sea bream fillet with Tabbouleh salad and vegetables 
Φιλέτο τσιπούρας με σαλάτα ταμπουλε και λαχανικά 

Mini Lamb kebabs with herbs cous-cous and eggplant 
Αρνίσια μίνι κεμπάπ με κούκους μυρωδικών και μελιτζάνα 

Cod velouté soup 
Βελουτέ σούπα μπακαλιάρου 

Orzo with cherry tomato, basil and feta cheese 
Κριθαρότο με ντοματίνια βασιλικό και φέτα 

V vegetarian option / GF gluten free option 



KIDS MENU 

V GF Cherry tomato salad, ’’Katiki of Domokos’’ soft spread cheese and  cucumber 
Σαλάτα με ντοματίνια, Κατίκι Δομοκού και αγγουράκι 

Chicken burgers with aromatic yogurt 
Μπιφτεκάκια κοτόπουλο με αρωματικό γιαούρτι 

’Skioyfixta’’traditional pasta with Beef ragout 
Σκιουφιχτά με Μοσχαράκι ραγού 

Pork medallion with potato puree 
Χοιρινά φιλετάκια με πουρέ πατάτας 

Cod fish fillet with steamed vegetables and oil and lemon sauce 
Φιλέτο μπακαλιάρου με λαχανικά ατμού και λαδολέμονο 

DESSERT 

V Tomato spoon dessert from Kos with yogurt 
Γιαούρτι με γλυκό ντοματάκι της Κω 

V Greek yogurt cake with orange syrup and vanilla ice-cream 
Πορτοκαλόπιτα με παγωτό βανίλια 

V GF Summer fruit soup with vanilla ice-cream 
Καλοκαιρινή σούπα φρούτων με παγωτό βανίλια 

Selection of Ice cream  
Vanilla, Strawberry, Chocolate 
Επιλογές Παγωτών  
Βανίλια , Φράουλα, Σοκολάτα 

Selection of Sorbet 
Mango, Lemon 
Επιλογές Σορμπέ 
Μάνγκο, Λεμόνι 

Although all due care is taken, dishes may still contain ingredients that are not set out on the menu and 
these ingredients may cause an allergic reaction. Guests with allergies need to be aware of this risk and 

should ask a member of the team for information on the allergen content of our food 

Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή, τα πιάτα ενδέχεται να εξακολουθούν να περιέχουν συστατικά 
που δεν αναφέρονται στο μενού και αυτά τα συστατικά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Οι 
επισκέπτες με αλλεργίες πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον κίνδυνο και θα πρέπει να ζητήσουν από ένα μέλος 

της ομάδας πληροφορίες για το περιεχόμενο αλλεργιογόνου στα τρόφιμα μας 

V vegetarian option / GF gluten free option 
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