
Ορεκτικά €

Λευκός ταραμάς 5,00

Ψαρόσουπα βελουτέ με γαρίδα και ψάρι ημέρας 8,00

Μαστέλο Χίου τυλιγμένο σε φύλλο με σουσάμι και γέμιση μαρμελάδας ντομάτα 7,00

Ριζότο κολοκύθας με κρέμα τυριού, καραμελωμένα κομμάτια κολοκύθας και κροκάν 12,00

Ψητή πατάτα με σπαράγγια, αυγό ποσέ, μπέικον και dressing από τρεις μουστάρδες 10,00

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες με τη φλούδα τους αρωματισμένες με θυμάρι και 

δενδρολίβανο 4,00

Spring rolls με ρικότα, παρμεζάνα, φέτα και γραβιέρα με κάπαρη, ντομάτα και μυρωδικά 7,50

Ποικιλία αλλαντικών και τυριών 15,00

Σαλάτες €

αλάτα βραστών λαχανικών με βινεγκρέτ ποστοκαλιού 10,00

Ρόκα με ψητό αχλάδι, dressing μπλέ τυριού και τραγανό προσούτο 10,00

Καπνιστός σολομός με πράσινα φύλλα, αγγούρι, ντομάτα, δυόσμο, ελαιόλαδο και ρίγανη 10,00

Ελληνική σαλάτα με ντοματίνια, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, πράσινα φύλλα, πάστα ελιάς και φέτα9,00

Ψητή κολοκύθα με θυμάρι, δενδρολίβανο και μέλι, κατσικίσιο τυρί, φουντούκι, ελιά και πράσινα φύλλα9,50

Baby σπανάκι με παντζάρι, πράσινο μήλο και μους φέτας 9,50

αλάτα με τηγανητή πάπια, φύτρες σόγιας, αγγουράκι, καβουρντισμένο σουάμι και dressing με καπνιστό σησαμέλαιο13,00

Πράσινα ανάμεικτα φύλλα με σύκο, ψητό μανούρι και βινεγκρέτ με μέλι, μουστάρδα και λάιμ 10,00

Κυρίως Πιάτα €

ουβλάκι θαλασσινών με γαρίδα, μαγιάτικο και σολομό με τραγανό ριζότο λεμονιούκαι Ασιατική σως18,00

Πέννες με γαρίδες, chorizo, φρέσκο κρεμμυδάκι και μαϊντανό 18,00

Μαύρο λιγκουίνι με γαρίδες, καλαμάρι, κομμάτια από φρέσκο ψάρι ημέρας και μυρωδικά 20,00

Φρέσκος ψητός σολομός με πουρέ καρότου, τραγανό προσούτο και πράσινη σαλάτα 15,00

Φιλέτο φρέσκου μπακαλιάρου σωτέ, με πουρέ πατάτας, κάπαρη, ντομάτα και λεμόνι 18,00

Νουά μαγειρεμένο σε Porto με φρέσκο πουρέ πατάτας και λάδι τρούφας 15,00

Σαλιατέλες με αρνάκι μαγειρεμένο σε λευκό κρασί, τριμμένη φέτα, φουντούκια και ντομάτα 13,00

T - Bone Steak γάλακτος με πατάτες φοντάν, μαρμελάδα κρεμμυδιού και μουστάρδα 21,00

Μοσχαρίσιο burger με τηγανητές πατάτες με τη φλούδα τους, σως ταρτάρ και πράσινη σαλάτα11,00

Rib eye με φρέσκο baby σπανάκι, κουκουνάρι, ελιά και λιαστή ντομάτα 24,00

Χοιρινό ψαρονέφρι με πουρέ σελινόριζας, σάλτσα μουστάρδας και τηγανητό κρεμμύδι 14,00

Κοτόπουλο φιλέτο με ψητά Portobello και σάλτσα με θυμάρι και λεμόνι 12,00

Πέννες Alfredo με αρωματισμένη κρέμα γάλακτος, μπέικον και παρμεζάνα 11,00
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(οφούλη 26, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη)
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 29/01/2015.

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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