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ΠΙΤΕΣ ΚΑΙ DIPS 
Φρεσκοψημένη πίτα στο φούρνο,  
ελαιόλαδο, ρίγανη, αλάτι  3,00

Τζατζίκι  6,00

Καπνιστή τυροκαυτερή  6,00

Roquefort και καραμελωμένο κρεμμύδι  6,50

Φάβα  6,00

Χούμους  6,00

Μελιτζάνα καπνιστή  6,50

Ποικιλία από τρία dips  18,00

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Ψητά μοσχαρίσια γλυκάδια καρδιάς με λεμόνι  
και πικάντικη πιπεριά  18,00

«Βραστό», ανάμεικτα κρέατα βραστά, γλώσσα μοσχαρίσια 
και λουκάνικο χοιρινό με μουστάρδα φρούτων  14,00

Μοσχάρι Carpaccio με κάπαρη, αγκινάρα τουρσί, 
τσαλαφούτι, παρμεζάνα και σπόρους μουστάρδας  18,00

Wagyu μοσχάρι Tartare με τρούφα, λάιμ, τσίλι,  
σουσάμι και ελαιόλαδο  22,00

Αβγά με συκωτάκια κοτόπουλο και πατάτα  14,00

Μοσχαρίσιο συκώτι και ψητά λουκάνικα, πιπεριές, 
κρεμμύδι  12,00

Σαγανάκι Fondue με ψητά πικάντικα φρούτα,  
μέλι και θυμάρι  12,00

Λουκάνικο σπιτικό με ψητές κόκκινες πιπεριές  12,00
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ΣΑΛΑΤΕΣ
Πράσινη σαλάτα με ρόδι, μύρτιλα, κατσικίσιο τυρί  
και κολοκυθόσπορο  10,00

Burrata και τοματίνια  14,00

Αβοκάντο, αργοψημένα τοματίνια, καπνιστό χοιρινό  
και τυρί Roquefort με βινεγκρέτ εσπεριδοειδών  14,00

Κολοκυθάκια, τομάτα, παξιμάδι, κρίταμο, ξινότυρο,  
ρόκα και μαρούλι με οξύμελο  12,00

Λάχανο, πανσέτα καπνιστή, Pecorino, σικορέ  12,00

Μανιτάρια ψητά, ρόκα, σπανάκι, αβγό, καλαμπόκι ψητό  
και τοματίνια με balsamico  12,00

PASTA & RISOTTO 
Risotto μαύρης τρούφας με παλαιωμένη παρμεζάνα  22,00

Risotto με γαρίδες, τομάτα και σαφράν  18,00

«Γαμοπίλαφο» με κατσίκι, στάκα, γαλένη, ξηρή μυζήθρα  
και κατσικίσιο βούτυρο (για όλο το τραπέζι)  28,00

Ravioli γεμιστό με ρικότα και αργοψημένη σάλτσα τομάτας 
και βασιλικού  18,00

Gnocchi ψητό μέσα σε τομάτα, με Bufalla Mozzarella  
και τομάτα  15,00

Maccheroni με κομμάτια από Steak Striploin, πιπέρι  
και παρμεζάνα  22,00

Linguini Carbonara με τομάτα και καπνιστή πανσέτα  15,00
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MAIN 

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ

Μοσχαρίσιο, Black Angus  14,00

Πουλερικών, με κιμά ανάμεικτο από κοτόπουλο,  
γαλοπούλα και πάπια  12,00

Χοιρινό με καπνιστή πανσέτα  
και κιμά από λουκάνικο Chorizo  12,00

ΜΟΣΧΑΡΙ

«Μεδούλι», ψητό μοσχαρίσιο κόκκαλο με μεδούλι,  
toast, πίκλες  7,00

Striploin, Black Angus, κόντρα χωρίς κόκκαλο  28,00

Bistecca Fiorentina, dry-aged Porterhouse (1000g)  75,00

Σιδηρόδρομος, με κρούστα από πούδρα μανιταριού Porcini, 
Short rib Black Angus 26,00

Prime Bone in Rib Eye (850g - 1100g)  85,00

Fillet Mignon, φιλέτο μοσχαρίσιο Black Angus  34,00

Cowboy Steak, Tomahawk Black Angus  87,00

Wagyu Ιαπωνίας,  
Rib Eye Roll, 67, λεπτές φέτες (300g)  89,00

Flap, καπάκι Black Angus 26,00

Picanha ωρίμανσης, dry-aged (1600 - 1800g)  85,00

Rib Eye με κόκκαλο, ελληνικό, ωρίμανσης 27 ημερών  52,00

ΧΟΙΡΟΣ

Long Bone Tomahawk, μαύρος χοίρος ελληνικός  38,00

Pork Chops, χοιρινές μπριζόλες κόντρα με κόκκαλο,  
Iberico  38,00

Pata Negra Secreto, skirt steak από χοιρινό Iberico Ισπανίας 
με chutney από κράνα  36,00
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MAIN 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Πάπια στη σούβλα (½)  18,00

Κοτόπουλο νανάκι στη σούβλα  16,00

Μπούτι πάπιας Confit, αργοψημένο στο λίπος του  18,00

ΑΡΝΙ

Παϊδάκια διπλής κοπής  36,00

Μπριζόλες από το λαιμό  19,00

Αντικρυστό, παραδοσιακά ψημένο  36,00 (το κιλό)

ΣΟΥΒΛΕΣ

Κοτόπουλο στήθος  12,00

Μοσχάρι Black Angus  18,00

Χοιρινό φιλέτο  14,00

ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Αστακός, ουρά, στη σχάρα ή στη σούβλα  44,00 

Γαρίδες στη σχάρα  18,00

Τόνος steak στη σχάρα, Tagliata  22,00
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

Ολόκληρη ψητή πατάτα με κρέμα από σουρωτή  
μυζήθρα  4,50

Καλαμπόκι ψητό με πικάντικο βούτυρο  5,00

Μανιτάρια ολόκληρα ψητά στη σχάρα  6,50

Πουρές πατάτας σπιτικός με Roquefort  6,00

Τηγανητές πατάτες  4,50 

Διπλοτηγανισμένα “βραχάκια” πατάτας με σάλτσα  
από κρέμα παρμεζάνας και θυμάρι  5,90

Κοντοσούβλι από σελινόριζα με φρέσκα μυρωδικά  6,50 

ΣΑΛΤΣΕΣ

Bourbon Peppercorn, με ολόκληρα πιπέρια και Whiskey 

Classic Bordelaise 

Béarnaise 

Butter με μεδούλι από μοσχάρι

Truffle butter, βούτυρο με τρούφα 

Au Poivre, κλασσική γαλλική σάλτσα πιπεριών με Cognac 
και κρέμα

Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι παρθένο ελαιόλαδο και στο τηγάνισμα είναι ηλιέλαιο. 
Αγορανομικός υπεύθυνος: Γεώργιος Καπνάκης. 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: δημοτικός φόρος 2%, ΦΠΑ 13% & 24% και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.  
Το κατάστημα διαθέτει δελτίο παραπόνων. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει  
το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη/τιμολόγιο).



6


