menu
Oρεκτικά & σαλάτες | Starters & salads
Ελληνική σαλάτα με κριθαρομπουκιές, ντοματίνια Σαντορίνης, ελιές, κάπαρη, κρέμα
φέτας & Ανδριώτικο τυρί
Greek Salad with barley rusks, cherry tomatoes from Santorini, olives, capers, cream of
feta and cheese from the island of Αndros 19,50€
Πράσινη σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο, παρμεζάνα & μαγιονέζα αντζούγιας
Green salad with chicken fillet, parmesan and anchovy mayonnaise 16€
Πράσινη σαλάτα με αβοκάντο & ψητό μανούρι
Fresh green salad with avocado and grilled manouri cheese 17€
*Γαρίδες με κρέμα ντομάτας, φέτα & ούζο
*Shrimps with cream of tomato, feta cheese & ouzo 17,50€
Salmon Poke Bowl 16€
Σολομός, αβοκάντο, ρύζι, ενταμάμε, φύκι κόμπου, σόγια, mirin ponzu sauce
Smoked salmon, rice, edamame, seaweed, soya, mirin ponzu sauce

Kυρίως πιάτα | Main courses
Χειροποίητες παπαρδέλες με μανιτάρια και τρούφα
Homemade papardelle with mushrooms & truffle 18€
Ριζότο με φρέσκα σπαράγγια και κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας
Risotto with fresh asparagus and gruyere cheese from Central Greece 20€
Σολομός με κινόα & αβοκάντο με σάλτσα γκρέιπφρουτ και σφένδαμο
Salmon with quinoa & avocado with grapefruit sauce 24€
Λαυράκι στριφτό με καπνιστή μελιτζάνα και κρέμα κακαβιάς
Seabass with smoked aubergine served on a bed of seafood essence sauce 27€
Φιλέτο μοσχαρίσιο Ω3 με πατάτες, τρούφα και ελληνικά μανιτάρια
Beef fillet Omega3 with potatoes, truffle & Greek mushrooms 38€
Φιλετάκια κοτόπουλου με κρέμα λεμονιού και λαχανικά
Chicken fillets with cream of lemon and fresh vegetables 24€
Μοσχαρίσιο burger με πράσινα σαλατικά & τηγανιτές πατάτες
Beef burger served with green salad and French fries 24€

Mixed Grill Παϊδάκι αρνίσιo, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, χοιρινό φιλέτο, κοτόπουλο φιλέτο,
χωριάτικο λουκάνικο. Συνοδεύεται με ψητή πατάτα με γιαούρτι, ΒΒQ sauce & πιττάκια
Mixed Grill Beef burger, lamb chop, pork tenderloin fillet, chicken fillet,
Greek traditional country style sausage. Served with BBQ sauce, pitta bread
and baked potato with yogurt 29€
Ζυμαρικά με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό
Spaghetti with fresh tomato and basil 18€

Παιδικό μενού

(μισές μερίδες)

| Kids Menu

(Half Portion)

Ζυμαρικά με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό
Spaghetti with fresh tomato and basil 10€
Φιλέτο κοτόπουλο με πουρέ πατάτας και ψητά λαχανικά
Chicken filet with potato puree and grilled vegetables 12€
Burger μοσχαρίσιο με φρέσκες τηγανιτές πατάτες
Beef burger with hand cut potato fries 12€

Eπιδόρπια | Desserts
Φοντάν σοκολάτας με παγωτό / Chocolate fondant with ice cream 12€
Cheesecake με μαυροκέρασο / Cheesecake with black cherries 12€
Lemon Pie 12€
Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα / Fresh fruit salad 12,50€
Παγωτό (2 μπάλες) / Ice cream (2 scoops) 8€
Παγωτό (4 μπάλες) / Ice cream (4 scoops) 12€
Plateau αλλαντικών & τυριών / Assorted cold meats and cheese platter 12€

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη, τιμολόγιο)
The consumer is not obliged to pay
if the notice of payment has not been received
(receipt, invoice)
Α. Υπεύθυνος: Λυρώνης Στέλιος
Φόρος, υπηρεσίες & ΦΠΑ συμπεριλαμβάνονται
All taxes and services are included

* Kατεψυγμένο
**Το λάδι που χρησιμοποιείται
είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
The oil used in our dishes is extra virgin olive oil
***Οι πατάτες είναι φρέσκες, κομμένες στο χέρι
και τηγανισμένες σε ελαιόλαδο
Our French fries are hand cut and fried in olive oil

