Salads
Ganchillo

14€

Baby ρόκα , κολοκύθι, τοματίνια, δυόσμο, μυρώνια , jamon, κροκέτες γραβιέρας τσίλι, vinaigrette
φρέσκου βασιλικού , πούδρα ελιάς.

Mayaguana

14€

Mesclan, mahon, τραγανό κοτόπουλο, poha berries, para nuts, γάλα καρύδας, ξύδι ανανά και
μέντα.
Blue Crab
Ελληνικό μπλέ καβούρι με μυρωδικά, μαριναρισμένο σε vinaigrette σόγιας ,φύλλα βαλεριάνας,
jalapenos, λάδι κόλιανδρου, chips yuca.

16€

Smoked Tuna Carpaccio
Μαύρη κινόα, μαύρη τρούφα, φύλλα μουστάρδας, μαύρη τομάτα, vinaigrette βαλσάμικου με
guajillo peppers και λάδι άνιθου.

17€

Food truck
Pollo Asado ala Mexicana

16€

Φιλέτο κοτόπουλο με σαλάτα από μαύρα φασόλια, αβοκάντο, πιπεριές, τοματίνια, κρεμμύδι,
φρέσκο κόλιανδρο ,vinaigrette lime αρωματισμένη με Big Sun Habanero.

BBQ Chicken Wings

10€

sour cream, BBQ sauce.

Quesadilla de Carnitas

13€

Σιγομαγειρεμένο χοιρινό με tequila, καλαμπόκι, pico de gallo, λιωμένο Monterey jack, φρέσκο
κόλιανδρο, sour cream, guacamole.

Bao Buns

16€

Πάπια confit, σιτάκε, φύτρες φασολιών, αγγούρι,τηγανιτό σκόρδο, chutney πορτοκάλι με miso.

Spice it up
Chili con carne, chips γλυκοπατάτας, μαύρα φασόλια, pico de gallo, καλαμπόκι, jalapeno,
κόλιανδρο, mahon, sour cream.

15€

Holiday in Cambodia

13€

Wrapped crispy chicken με φύλλα ρυζιού , iceberg, τομάτα, καρότο, δυόσμο, κόλιανδρο, spicy
mayo και pineapple chutney.

Main Courses

Hook up

14€

Brioche bun, 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, cheddar, smoked pickled mayo, καραμελωμένο μπέικον,
relish κρεμμύδι, iceberg.

Navajo

19€

Brioche bun, 100% βιολογικός κιμάς βίσoνα, cheddar, καπνιστό μπούτι μαύρου χοίρου,
βαλεριάνα, crispy onions, smoked chipotle sauce αρωματισμένη με mezcal.

Madame Jeanette

13€

Brioche bun, τραγανό κοτόπουλο, κρέμα από κατσικίσιο τυρί, baby ρόκα, chutney κολοκύθας με
τζίντζερ, cranberry mayo με horseradish και μηλόξυδο.

Cuban Mojo

22€

Φιλέτο μαύρου χοίρου, ρύζι με poblano peppers, lime, κόλιανδρο, μαύρα φασόλια και chips
plantains

Dry-aged Rib Eye

26€

Κρέμα από σπαράγγια και horseradish, king oyster, λάδι τρούφας, chutney ροδάκινο.

Chileno Skirt

24€

Διάφραγμα μόσχου,Tortillas, καλαμπόκι, αβοκάντο, tomatillos, salsa negra, pebre sauce.

Indonesian Chicken Satay

18€

Σάλτσα καρύδας, lime, lemongrass, δυόσμο, fried rice με mango, ginger, φρέσκο κρεμμύδι,
κόλιανδρο.

Italiana Vera

12€

Spaghetti, τοματίνια confit, aglio e olio, chili, βασιλικός και πεκορίνο
Nanay’s Pancit
Vermicelli rice noodles, κοτόπουλο, σκόρδο, φρέσκο κρεμμύδι, καρότο, λάχανο, σέλερι, πιπεριές,
sesame oil και soy sauce.

14€

Sweets
Double Trouble

9€

Τραγανή βάση πραλίνας, bavaroise bitter σοκολάτας με μαύρο ρούμι, κρέμα λευκής
σοκολάτας με καραμέλα και lime.

Bloody Moon

9€

Cake φουντουκιού, κρέμα βανίλιας , παρφέ σοκολάτας με μελάσα, σάλτσα raspberry,
καραμελωμένα macadamia.

Panna Cotta
Με vanilla Tahiti με blueberry sauce και crumble.

8€

