MENU
Σαλάτες/ 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 Andros 18,50 €
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 €
Σαλάτα κινόα και αβοκάντο
Quinoa salad with avocado 16,50€

Κυρίως / Main Courses
Σπαγγέτι με ντομάτα και βασιλικό /
Spaghetti with tomato and basil 19 €
Φιλετάκια κοτόπουλου με κρέμα λεμονιού και λαχανικά
Chicken fillets with cream of lemon and fresh vegetables 24 €
Σολομός με κινόα & αβοκάντο με σάλτσα γκρέιπφρουτ και σφένδαμο
Salmon with quinoa & avocado with grapefruit sauce 24 €
Ριζότο με φρέσκα σπαράγγια και κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας
Rizotto with fresh asparagus and gruyere cheese from Amfilochia 20 €
Μοσχαρίσιο burger με πράσινα σαλατικά & τηγανιτές πατάτες
Beef burger with black bread bun, green salad and French fries 22 €
Burger γαλοπούλας με μαύρο ψωμί, πράσινα σαλατικά και τηγανιτές πατάτες
Turkey burger with black bread bun, green salad and French fries 22 €

MIXED GRILL PLATTER 22 € (FOR ONE) 40 € (FOR TWO)
Παϊδάκια αρνίσια / Lamp chops
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο / Beef burger
Χοιρινό φιλέτο / Pork Tenderloin
Κοτόπουλο φιλέτο / Chicken fillet
Χωριάτικο λουκάνικο / Traditional sausage
Συνοδεύεται με ψητή πατάτα με γιαούρτι, ΒΒQ sauce & πιτάκια / Served with BBQ
sauce, pita bread and baked potato with yogurt

Επιδόρπια/Desserts
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 €
Φοντάν σοκολάτας με παγωτό / Chocolate fondant with ice cream 14,50 €
Plateau αλλαντικών & τυριών / Assorted cold meats and cheese platter 12€

