


(SF) Seafood - (D) Dairy - (G) Gluten -  (N) Nut - (V) Veg - (SS) Sesame seeds - (E) EGG -  (S) Soybeans
 Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.

Soup and Starters
RUSTIC REBOLITA (D/G)      45
Veg&beans, herbs, parmesan cheese, artisan bread

MYKONOS SALAD (D)       50
Feta cheese, heirloom tomato, cucumber, arugula, basil oil 

CAESAR SALAD (D/G/E)      50
Baby gem, grilled chorizo, parmesan, croutons     

• CAESAR CORN FED CHICKEN BREAST (D)    60
• CAESAR GRILLED OCTOPUS (SF/D)    70
• CAESAR JUMBO PRAWNS (SF/D)     80

CRAB BISQUE SOUP (SF/D)      55
Crab meat, charred pumpkin, potato 

CRISPY DUCK &ORANGE (D/N)      55
Avocado, walnut, mint, raspberry, orange dressing                                                                                                                

MARQUIS SAUSAGE (D/G)      55
Lamb sausages, tomato onion salad, artisan bread, creamy feta

FRITTO MISTO (SF/G/D/E)      55
Softshell crab, squid, prawns, garlic&saffron aioli

BAKED OYSTER 3 (SF/G/D)      70
Chorizo butter crust, cilantro, lime 

LOBSTER &POTATO SALAD (D/SF/E)     80

FRESH OYSTER FINEDECLAIR 3 /6 (SF/ S/G)     65/105
Mignonette, tabasco, lemon& lime 

MYKONOS ROYAL TOWER (FOR 2 TO 3) (D/SF)    400
Lobster, prawns, scallop, mussels, salmon tartar, yellowtail Hamachi, sauces.



(SF) Seafood - (D) Dairy - (G) Gluten -  (N) Nut - (V) Veg - (SS) Sesame seeds - (E) EGG -  (S) Soybeans
 Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.

SUSHI       

YASAI roll (Vegan)       40

CALIFORNIA ROLL (SF/G)      50
Cucumber, crab, avocado 

CRISPY SOFT SHELL CRAB (SF/G/S/E)     55
asparagus, cucumber, daikon, spicy mayo

DRAGON EMPEROR (SF/G/E/S)      65
crab meat, unagi, avocado, ikura

CREAMY SALMON TIGER PRAWN (SF/G/D/S/E)    65
avocado, cream

YOGAN DYNAMITE (SF/E/G/SS)      70
crab meat, tobiko, spicy mayo

ATSUI TEMPURA (SF/G/E/D)      80

MYKONOS GOLDEN SIGNATURE ROLL (SF/G/SS/S)    125
Foiegras, wagyu, unagi, mushroom,ikura 

                                                                                                                                                                                       



(SF) Seafood - (D) Dairy - (G) Gluten -  (N) Nut - (V) Veg - (SS) Sesame seeds - (E) EGG -  (S) Soybeans
 Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.

Mains 

BAKED VEGGIE MOUSSAKA (D/G)      75
Eggplant, lintels, tomato, parmesan, crust, artisan bread 

BRAISED RABBIT PAPPARDELLE (D/G/D/E)     95
Orange& fresh herbs 

CORN FED BABY CHICKEN (D)      105

CIOPPINO (FISHERY MAN STEW) (SF/G/D)     145
Seafood cooked in aromatic broth, gremolata, artisan bread  

MYKONOS ARABIAN RED MULET&PRAWNS (SF/D/G/N)    160

COATED LAMB RACK (D/N)      165
Pistachio crust, roasted eggplant, carrot, potato.       

FROM THE JOSPER
CHARRED OCTOPUS 250G (SF/D)      160                       

NORWEGIAN SALMON FILLET 250G(SF/D)     175  

ADRIATIC SEABASS  500G (WHOLE OR FILLET) (SF/D)    220    

MARINATED BLACK TIGER PRAWNS 500G  (SF/D)    250

STRIPLOIN STEAK   MB7 250G (D)     255

BEEF TENDERLION MB7 250G (D)     310

JOSPER PLATTER (SF/D)      400
Striploin, salmon, lobster tail, king prawns
JOSPER OVEN DISHES SERVED WITH GARLIC CONFIT, ROASTED TOMATO VINE CHIMICHURRI (V) OR CREAMY YUZU SAUCE (D)

SIGNATURE MYKONOS GOLDEN COAL BURGER (D/G)    270
  

                                                                                                                                                                                



(SF) Seafood - (D) Dairy - (G) Gluten -  (N) Nut - (V) Veg - (SS) Sesame seeds - (E) EGG -  (S) Soybeans
 Please inform our team of your dietary requirements and indicate any food allergies or intolerances.

DESSERT  

TRES LECHE CAKE (MILK CAKE) (D/G)     50
Mascarpone, cream, milk sauce 

DECONSTRUCTED WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE (G/D/E/N)   55
Mango& passion fruit, crumble 

MYKONOS PISTACHIO LAYER CAKE. (D/G/N/E)    60
Cherry compote, creamy green sauce.       

STRAWBERRY CRAQUELIN CREMEUX (D/G/E)    65
Milk chocolate sauce, strawberry sorbet 
          
CHOCOLATE PAVLOVA SPARE FOR 2 (G/D/E)     85
Orange chocolate mousse, candy mandarin 

SWEET ENDING PLATTER 2 TO 3 PEOPLE (G/D/N)    160
Pistachio cake, white chocolate cheesecake, sorbet, fruit, sauces 

KIDS MENU 
FISH & CHIPS (SF/G/D)      50

SALMON FILLET (SF/D)      50
Charred pumpkins, veg rice saffron sauce

CORN FLAKES CHICKEN TENDER (G/D)     50
Avocado salads, fries, honey mustard dip

PENNE CREAMY ALFREDO (G/D)      50
Mushroom sauce, parmesan cheese





(ب) المأكوالت البحرية | (ح) منتجات ا�لبان | (ج) الجلوتين | (م) مكسرات |  (ن) نباتي | (س) بذور السمسم. |
(بي) البيض | (ص) فول الصويا

يرجى إبالغ فريقنا بمتطلباتكم الغذائية وبيان ا�طعمة المسببة �ي حساسية أو التي ال تسطيع تناولها.

 
٤٥ شوربة ريبوليتا (ح)(ج)      

خضروات متنوعة، فاصوليا بيضاء، أعشاب ، جبن بارميزان ، خبز محمص

٥٠ سلطة ميكونوس (ح)      
جبنة فيتا ، طماطم ، خيار ، جرجير ، زيت ريحان

٥٠ سلطة السيزار (بي)(ج)(ح)     
خس ، لحم مدخن ، بارميزان ، خبز محمص

٦٠ سيزر مع صدور دجاج (ح)   
٧٠ سيزر أخطبوط مشوي (ب)(ح)  
٨٠ سيزر جمبري جامبو (ب)(ح)   

٥٥ شوربة كابوريا بالكريمة (ب)(ح)     
لحم كابوريا ، يقطين علي الفحم، بطاطس

٥٥ بط مقرمش مع البرتقال (ح)(م)     
أفوكادو ، جوز ، نعناع ، توت ، صلصة برتقال

٥٥ سجق ماركيز (ج)(ح)      
نقانق مقاز لحم ضأن ، سلطة بصل و طماطم ، خبز محمص، جبنة فيتا

  ٧٠ محار  بالفرن (ب)(ج)(ح)      
لحم بالزبدة، كزبرة، ليمون

 ٨٠ سلطة بطاطس باللوبستر  (ب)(ح)(بي)    
إدامامي، اوراق الهندباء، كريمة التريفل وزيت الريحان

محار طازة (ب)(ج)(ص)              ١٠٥/٦٥
خل مع البصل، صلصة الفلفل الحار، الليمون

                                                                ٤٠٠ طبق ميكونوس الملكي يكفي (من ٢-٣ شخص) (ب)(ج)(ح)(بي)  
استاكوزا ، روبيان ، اسكالوب ، بلح البحر ، سلمون تارتار ، سمك يلوتيل هاماتشي، 

صلصات.



(ب) المأكوالت البحرية | (ح) منتجات ا�لبان | (ج) الجلوتين | (م) مكسرات |  (ن) نباتي | (س) بذور السمسم |
(بي) البيض | (ص) فول الصويا

يرجى إبالغ فريقنا بمتطلباتكم الغذائية وبيان ا�طعمة المسببة �ي حساسية أو التي ال تسطيع تناولها.

٤٠ لفائف ياساي (ن)       
أفوكادو ، هليون ، فجل أبيض دايكون، رقائق تمبورا 

٥٠ لفائف كاليفورنيا (ب)(ج)      
خيار ، كابوريا ، أفوكادو

٥٥ لفائف مقرمشة ناعمة (ب)(ج)(بي)(ص)    
هليون ، خيار ، دايكون ، مايونيز حار

٦٥ لحم الكابوريا (ب)(ج)(بي)(ص)     
أوناجي ، أفوكادو ، إيكورا

٦٥ جمبري وسلمون كريمي (ب)(ج)(بي)(ص)    
أفوكادو ، كريمة

٧٠ يوجان (ب)(ج)(بي)(ص)      
لحم كابوريا ، توبيكو ، مايونيز حار

٨٠ أسماك مختلفة (ب)(ج)(بي)(ح)     
أنواع مختلفة من االسماك، أفوكادو، هيلون

١٢٥ لفائف ميكونوس المميزة (ب)(ج)(س)(ص)    
بطارخ السلمون الياباني ، ثعبان البحر ، ايكورا



(ب) المأكوالت البحرية | (ح) منتجات ا�لبان | (ج) الجلوتين | (م) مكسرات |  (ن) نباتي | (س) بذور السمسم. |
(بي) البيض | (ص) فول الصويا

يرجى إبالغ فريقنا بمتطلباتكم الغذائية وبيان ا�طعمة المسببة �ي حساسية أو التي ال تسطيع تناولها.

٧٥ مسقعة خضروات  بالفرن (ح)(ج)     
باذنجان ، طماطم ، بارميزان ، قرفة ، خبز محمص

٩٥ أرنب مسلوق (ح)(ج)(بي)      
برتقال و أعشاب طازجة

١٠٥ دجاج بالذرة الحلو (ح)      
بطاطس ومشروم وسبانخ ، طماطم 

١٤٥ طاجن من المأكوالت البحرية المطبوخة (ب)(ح)(ج)             
أسماك متنوعة، خبز  محمص

١٦٠ طبق ميكونوس المميز والروبيان (ب)(ح)(ج)(م)   
أرز مطبوخ، بصل ، رقائق البطاطس ، يقدم مع صلصة الطحينة  والليمون

١٦٥ لحم ضأن (ح)(م)       
فستق ، باذنجان ، جزر ، بطاطس.

١٦٠ أخطبوط مشوي ٢٥٠ جم (ب)(ح)     

     ١٧٥ سلمون فيليه نرويجي ٢٥٠ جرام (ب)(ح)    

     ٢٢٠ سمك القاروص ٥٠٠ جرام (كامل – فيليه) (ب)(ح)          

       ٢٥٠ روبيان متبل ٥٠٠ جرام (ب)(ح)     

٢٥٥ ستيك ستريبلون ٢٥٠ جرام (ح)     

٣١٠ لحم بقري تندرلوين ٢٥٠ جرام (ح)     

 ٤٠٠ طبق جوسبر (ب)(ح)      
ستريبلين ، سلمون ، روبيان كبير

أطباق جوسبر بالفرن تقدم بصلصة الثوم ، الطماطم المحمصة. سبانخ ( خضروات) أو صلصة 
يوزو كريمي (منتجات البان)

 ٢٧٠ برجر ميكونوس المميز على الفحم (ج)(ح)    
فطيرة ، بريسكت ، جبنة خاصة كريمي لµطفال ، حلقات بصل ، بطاطس مقلية 

محضرة منزلًيا.



(ب) المأكوالت البحرية | (ح) منتجات ا�لبان | (ج) الجلوتين | (م) مكسرات |  (ن) نباتي | (س) بذور السمسم |
(بي) البيض | (ص) فول الصويا

يرجى إبالغ فريقنا بمتطلباتكم الغذائية وبيان ا�طعمة المسببة �ي حساسية أو التي ال تسطيع تناولها.

٥٠ كيك بالحليب (ح)(ج)      
كريمة ، صوص الحليب

٥٥ تشيزكيك الشوكوالتة البيضاء (ح)(ج)(بي)(م)       
صوص المانجو و الباشن

كعكة ميكونوس بطبقة من الفستق (ح)(ج)(بي)(م)                          ٦٠        
كرز كومبوت ، صوص كريمي.

٦٥ كيك بالفراولة (ح)(ج)(بي)     
صوص شوكوالتة الحليب ، صوص الفراولة

                                                 ٨٥ قطع شوكوالتة بافلوفا لـشخصين (ح)(ج)(بي)   
موس الشوكوالتة بالبرتقال، حلوى اليوسفي

١٦٠ طبق حلويات لشخصين أو ثالث أشخاض (ح)(ج)(بي)  
كيك الفستق ، تشيز كيك شوكوالتة بيضاء ، سوربيه ، فواكه ، صوص

                                                               ٥٠ سمك و شيبسي (ب)(ح)(ج)     
أصابع سمك مقلية، بطاطس مقلية ، صوص التارتار

       ٥٠ سلمون فيليه (ب)(ح)      
يقطين مشوي ، أرز نباتي ، صوص الزعفران

٥٠ دجاج تندر (ح)(ج)      
سلطة أفوكادو ، بطاطس مقلية ، صوص خردل بالعسل

مكرونة ألفريدو كريمي (ح)(ج)                                                                  ٥٠
صوص مشروم ، جبنة بارميزان



SUHOOR
SET MENU

SOHOOR SET MENU | 150
Select: 1 starter, 1 hot nibble, 1 dessert & Ramadan Juice or tea  

STARTERS
Ramadan seasonal fattoush salad | 40   

Water melon & feta salad | 45
Almond, Za’atar, orange dressing

Grilled halloumi& Roca salad | 55
Pomegranate molasses, sumac &onion 

Smoked eggplant mutable with charred octopus | 60 

Hummus with wagyu brisket& Pine nuts | 65

HOT NIBBLES 
Fatayer

Cheese | 45
Meat with molasses | 45

Zaatar | 45
Fried assorted hot mezze | 45

Kataifi with feta cheese rolls, dehydrated olives | 55
Arabian chicken wings with garlic& lemon | 60

Marquez sausage with feta cheese, tomato, onion salad | 60
Chicken shish tawook, spicy bread& garlic sauce | 65

Josper prawns with garlic, parsley & artisan bread | 75
Beef skewers with capsicum dip& pomegranate molasses | 75



SUHOOR
 SET MENU

DESSERT
Watermelon on ice | 40

Assorted Arabic sweet | 45 

Assorted Fried qatayf | 55

Qatayef pancake with whipped Nutella& crushed hazelnut | 55

Mistika Muhalabia, mixed berries & pistachio | 55

Date& banana French toast, date syrup, vanilla ice cream | 60

Baked um Ali with mixed nuts | 65

JUICES 
Tamarind

 Jallab
 Kerkrade 

 Kamaruddin

Special Ramadan Summer Mocktails 

Teas

MYKONOS SPECIAL SUHOOR TRAY (for 1 & 2) | 150 /275
Hummus, Mutable, Fatoush, Grilled halloumi, Marquiz sausage, Assorted hot mezze, Chicken shish 

tawook & Beef skewers & condiment’s


