CEVICHES ＆ SALADS
Ceviche λαυράκι µε καλαµπόκι, γλυκοπατάτα σε χυµό απο λάιµ και µίριν 10,50€
Ceviche σολοµού µε ponzu σως 12,50€
Nikkei ceviche µε χταπόδι, γαρίδες, aji rocoto και γάλα τίγρης 12,00€
Κινόα µε µάνγκο και πιπεριές τσέρι 11,50€
Σαλάτα µε καλαµπόκι, purple viking potatoes, λάδι κόλιανδρου και λάιµ 9,50€
Causas µε αµαρίλιο, αβοκάντο, κοτόπουλο αρωµατισµένο µε τρούφα και µασιέγκο Ισπανίας 13,80€

TIRADITOS/TATAKI
Μυλοκόπι µε λάιµ, rocoto και µάνγκο 13,00€
Σολοµός µε sumiso sauce 11,50€
Μοσχαρίσιο angus tataki σε ponzu aji limo dressing 15,00€

APPETISERS
Gyoza µε Iβηρικό χοιρινό σε soya dashi sauce 11,50€
Jamon unagi και σπαράγγια σε σάλτσα από ισπανική sobrasada 13,00€
Hailea καλαµάρι σε kimtci sauce 11,50€
Chorizo, χταπόδι anticucho 13,70€
Κοτόπουλο anticucho µε aji amarillo στον josper 10,50€
Περουβιανές yuccas µε caina σάλτσα 7,50€
Εναλλακτικό bao ban µε ιβηρική papada 11,75€
King oyster µανιτάρια µε secreto χοιρινό και daikon κονφί 14,50€
Χτένια µε αϊολί κόλιανδρου, µανιτάρια σιτάκε και σπαράγγια 15€
Xταπόδι teriyaki 13,20
Γαρίδες ginger anticucho 15,00€

MAIN COURSES
Κοτόπουλο στον vulkano 16,00€
Duroc χοιρινό στον josper 16,60€
Lomo saltado Aji limo 18,80 €
Short rib black angus 25,00€
Μοσχαρίσιο κιλότο µε aji amarillo και σιναπόσπορο 21,00€
Flap steak µε περουβιανή µαρινάδα 21,00€
Λαυράκι χιλής µαριναρισµένο µε kimtci 29,00€

PRIME CUTS

Ribeye steak bone 95€ / κιλό
Iberico patanegra de bellota 80€ / κιλό
Puta de cantera 80€ / κιλό

SIDES

Yuccas πατάτες 4,00€
Spicy γλυκοπατάτα 3,00€
Baby καλαµπόκι 3,00€

DESSERTS
Namelaka valhrona 9,00€
Spicy pisco chocolate 8,00€
Opalis pecan praline 9,00€
AJI: ονοµάζονται όλες οι πιπεριές στην περουβιανή γλώσσα.
Tρείς απo αυτές ειναι και οι πιο διαδεδοµένες όπως : Amarillo, rocoto, panca.
IBERICO: είναι Ισπανικό χοιρινό το οποίο τρέφεται µε βελανίδια
SOBRASADA: πατέ χοιρινού µε καρυκεύµατα το όποιο τρώγεται και κρύο.

YUCCAS: είδος πατάτας της λατινικής Αµερικής
HAILEA: το βαθύ τηγάνισµα στα φαγητά, συνήθως εννοούν το καλαµάρι
PURPLE VIKING: µώβ πατάτες από το Περού

Aγορανοµικός Υπεύθυνος: Μελισσάρης Γιώργος
Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α 23%, ∆ηµοτικά Τέλη 0,50%
Ποσοστό σερβιτόρων 10% και όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις.
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

