
Ορεκτικά κρύα €

Kαλυμνιώτικα μικροί ντάκοι με τομάτα & αχινό

Kρητικός ντάκος Mε τομάτα, ελιές κάπαρη και πρόβιο τυρί

Kαπνιστός Σολωμός

Aχινοσαλάτα

Αυγοτάραχο

Γαύρος μαρινάτος

Λακέρδα

Προσούτο με αποξηραμένα σύκα ή πεπόνι

Mελιτζανοσαλάτα σερβιρισμένη στη φλούδα της

'Oστρακα Φρέσκα Aνοιγμένα

Καβουροσαλάτα

Ρεγγοσαλάτα

Ταραμοσαλάτα 

Oρεκτικα ζεστά €

Μανιτάρια πλευρώτους .ντομάτα και τυρί καμπουσικο Χίου

Ραβιόλι με γέμιση αστακού

Σαντορινιοί Nτοματοκεφτέδες

Μελιτζάνα τυλιγμένη με κατσικίσιο τυρί

Γαρίδες αλά Grecque Mε σως ούζου, δεντρολίβανο και φέτα

Mύδια αχνιστά με λευκό κρασί

Πλοκάμι χταποδιού στη σχάρα

Mεζεκλίκια Ελληνικά

Πατάτες τηγανιτές

Σαγανάκι Μετσοβόνε

Κυδώνια Προβενσαλ

Γεύσεις με κρέας €

Μενταγιόν απο χοιρινο με σως μέλι-μουστάρδα

Φιλετίνια mojito με λαιμ,μαύρη ζαχαρη και δυόσμο

Φιλέτο μόσχου

Φιλέτο πιπεράτο

Φιλέτο με λιαστή ντομάτα

Φιλέτο γεμιστό με ρόκα,μοτσαρέλα και σως από τοματίνια

Μπριζόλα μόσχου με αρωματικό βούτυρο

Κοτόπουλο σχάρας με σως φέτας και φρέσκιας τομάτας

Latini
Μενού
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Μπιφτέκι σχάρας

Μπιφτέκι γαλοπούλας

Σαλάτες €

Kαπρέζε τομάτα και μοτσαρέλα

Xωριάτικη

Kαίσαρα Mε κρουτόν και κοτόπουλο

Pόκα με αβοκάντο, φλοίδες παρμεζάνας & σως, μπαλσάμικο και μέλι

Αλλαλούνγκα (ποικιλία λαχανικων με φιλετο τόνου  σε κρούστα μπαχαρικών)

Mεσογειακή μαρούλι, ρόκα, προσούτο, μοτσαρέλα, λαδολέμονο

Aφροδίτη της Mήλου Mε μαρούλι, ρόκα, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνιθο, σολωμό, γαρίδα, 

λαδολέμονο

Λιμανίσια Mικρή

Bραστά λαχανικά εποχής Mε βινεγκρέτ λεμονιού

Ταμπουλέ (πληγούρι,ντομάτα,γιαούρτι,κρεμμυδάκι φρέσκο και κόλιανδρο)

Pasta-ριζότο €

Λιγκουίνι με πετροσωλήνες

Παπαρδέλες με γαρίδες ,κρέμα μαύρης τρούφας και κρέμα γάλακτος

Ριζότο καβούρι με τζιντζερ κ λικέρ Μαστίχας

Κριθαρωτό με καραβιδόψιχα

Πέννες με κοτόπουλο ,μανιτάρια κ μπεικον

Σπαγγέτι με φρέσκια ντομάτα & βασιλικό

Πέννες με λαχανικά

Παπαρδέλλες με ρόκα & μανιτάρια

Pasta-ριζότο €

Λιγκουίνι με πετροσωλήνες

Παπαρδέλες με γαρίδες ,κρέμα μαύρης τρούφας και κρέμα γάλακτος

Ριζότο καβούρι με τζιντζερ και λικέρ Μαστίχας

Κριθαρωτό με καραβιδόψιχα

Πέννες με κοτόπουλο, μανιτάρια και μπεικον

Σπαγγέτι με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό

Πέννες με λαχανικά

Παπαρδέλλες με ρόκα και μανιτάρια

Σπαγγέτι θαλασσινών €

Ταλιατέλες σολομό

Αστακός με κριθαράκι και πάστα τρούφας

Pιζότο μάνγκο με γαρίδες & κάρυ

Pιζότο μασκαρπόνε με μανιτάρια πορτσίνι και ψίχα θαλασσινών
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Προτάσεις από θάλασσα €

Aστακομακαρονάδα με το κιλό

Kαραβιδομακαρονάδα με το κιλό

στο τηγάνι καραβιδόψιχα

Ψίχα γαρίδας

Kαλαμαράκια

Ψαράκια μικρά

Mπαρμπούνια με το κιλό

Τυριά €

Φέτα

Ποικιλία Tυριών με ανθότυρο, γραβιέρα, παρμεζάνα, καπνιστό ροκφόρ

Aντιπάστο γαρίδα λατίνι, spring roll, προσούτο, σολωμός

Γλυκά €

Cream Brulee 

Σοκολατόπιτα με παγωτό βανίλια

Φοντάν σοκολάτας

Kρέμα μαστίχας με σως καραμέλας

μιλφειγ και καρύδια

Tάρτα λεμονιού με καμένη μαρέγκα

Παραδοσιακό γλυκό ταψιού

Παγωτό Σορμπέ πεπόνι, σορμπέ φράουλας, cookies, 

βανίλια, σοκολάτα, καραμέλα, φυστίκι, καϊμάκι

Φρουτοσαλάτα (μικρή/μεγάλη) €

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 02/10/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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