A La Carte Menu
Ορεκτικά / Starters
Ταρτάρ από φρέσκο Λαβράκι, gaspaccio κίτρινης κολοκύθας
Tartar from fresh sea bass & yellow pumpkin gaspaccio
€18.00
Βελουτέ ντομάτας με sour cream, λάδι βασιλικού και bake rolls
Tomato velouté soup with sour cream, basil oil & bake rolls
€12.00
Ποικιλία μανιταριών με πραλίνα φουντουκιού, απάκι, κρέμα μελιτζάνας,
κροκέτες Κρητικής γραβιέρας
Variety of mushrooms with hazelnut praline, apaki (salted pork),
eggplant cream, cheese croquettes with Cretan gruyere
€14.00

Σαλάτες / Salads
Πράσινη σαλάτα με flakes καρότου, παντζαρόφυλλα,, καπνιστό τυρί Μετσόβου,
μίνι σουβλάκι κοτόπουλο & σάλτσα λεμονιού-σιναπόσπορου
Green salad with carrot flakes, smoked cheese from Metsovo, mini chicken skewer & lemon-mustard
sauce
€13.00
Χωριάτικη σαλάτα σε tapenade ελιάς με πολύχρωμα ντοματίνια, πέρλες από αγγούρι, φέτα
παναρισμένη με σχοινόπρασο & δάκρυ κόκκινης πιπεριάς
Greek salad in olive tapenade, colorful cherry tomatoes, cucumber pearls, sliced chives & red
peppers sauce
€12.00
Ρόκα με κινόα, ανανά, λιναρόσπορο, καβουρδισμένο σουσάμι, ανθότυρο και vinegraitte ψητής
τομάτας
Rocket salad with quinoa, linseed, roasted sesame, cream cheese & grilled tomato vinaigrette
€12.00

Ζυμαρικά / Pasta
Ριζότο με δυλογία παντζαριού, γλυκό σκόρδο, δεντρολίβανο και κατσικίσιο τυρί

Beetle risotto with sweet garlic, rosemary & goat cheese
€13.00
Ιταλική καρμπονάρα με bucatini
Italian Carbonara with bucatini
€15.00
Raviolini με κρέμα ρικότας, σπανάκι, σάλτσα πεκορίνο & μαύρη τρούφα.
Raviolini with ricotta cream, pecorino sauce & black truffle
€16.00

Κυρίως Πιάτα /Main Courses
Φιλετάκια από μαριναρισμένο κοτόπουλο, λαχανικά chop sui & σάλτσα teriyaki
Marinated chicken filet with chop sui vegetables & teriyaki sauce
€14.00
Burger Black angus σε αφράτο ψωμάκι brioche με καραμελωμένα κρεμμύδια και σπιτικές πατάτες
Blank angus burger with brioche bread, caramelized onions & homemade potatoes
€18.00
Picanha μπριζόλα black angus με σάλτσα chimichurri & carpaccio μαριναρισμένων λαχανικών
Blank angus picanha with chimichurri sauce & marinated vegetables carpaccio
€26,00
Φιλέτο λαβράκι σωτέ, κρέμα σελινόριζας, baby λαχανικά ατμού, σάλτσα από κρόκο Κοζάνης
Sauté sea bass, celeriac cream, steamed baby vegetables & saffron sauce
€19.00
Αρνάκι γάλακτος, Γαλλικής κοπής, σωτέ με τραγανή μπάρα πατάτας,
αφρό γλυκού σκόρδου και λάδι δεντρολίβανου
French cut sauté lamb with crispy potato bar, sweet garlic froth & rosemary oil
€24.00

Vegan Menu
Πράσινη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, μαϊντανό, φαλάφελ,
με παρθένο ελαιόλαδο και μοσχολέμονο
Green salad with tomato, cucumber, parsley, falafel, olive oil & lime
€12.00

Μανιτάρια σωτέ με φρέσκα μυρωδικά και βαλσάμικο με μούρα
Sauté mushrooms with fresh herbs & balsamic flavored with berries
€13.00
Μουσακάς λαχανικών με ελαφριά κρέμα από γάλα σόγιας
Vegetable moussaka with light soya cream
€14.00
Burger λαχανικών με σπιτικές πατάτες και dip λιαστής ντομάτας
Vegetable burger with homemade potatoes & sun-dried tomato sauce
€15.00
Χαλβάς σιμιγδάλι
Semolina halva
€7.00

Επιδόρπια / Desserts
Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό στρατσιατέλα
Chocolate soufflé with stracciatella ice cream
€9.00
Μιλφέιγ με κρέμα λεμονιού και σάλτσα καραμέλας
Mille-feuille with lemon curd and caramel sauce
€8.00
Μηλόπιτα με παγωτό κανέλα
Apple crumble with cinnamon ice cream
€8.00
Sorbet φράουλα αρωματισμένο με μέντα
Strawberry sorbet flavored with mint
€7.00

