ΠΙΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Ρωτήστε μας για την καθημερινή επιλογή που έχουμε για εσάς

BREAD BASKET

Μικρά χωριάτικα ψωμάκια, ψωμί από ντίνκελ, κριτσίνια σπανάκι, πολύσπορα, ολικής άλεσης και χειροποίητο dip ημέρας 1,00€ / άτομο

STARTERS

SALADS

FLOWER TART

THAI BEEF

Φρέσκια τάρτα γεμιστή με σταμνοτύρι, παντζάρι,
καρύδι με πέταλο παντζαριού, λευκά και πράσινα σπαράγγια,
κριθαροκούλουρο και πέρλες παντζαριού 8,50€

PATA NEGRA

Λεπτοκομμένες φέτες μαύρου χοίρου συνδυασμένο
με σάλτσα από περουβιανές πιπεριές aji amarillo, ποσέ κρόκο αυγού,
φρέσκιες πατάτες country, σταμνοτύρι τρούφας και ﬂakes
grand prix pecorico tartufo 10,00€

FOCACCIA PRIME STEAK

Φρέσκια focaccia με Prime Steak Picanha περασμένη στον Josper
κομμένη slice, ψητή τομάτα αρωτατισμένη με λάδι από μαύρο
σκόρδο, αυγό ορτυκιού*, φλέικς πεκορίνο ταρτούφο,
baby ρόκα και λάδι τρούφας 12,00€
* Η παρουσία του ορτυκιού στη διατροφή των Ελλήνων καταγράφεται από την αρχαιότητα.
Ακόμη και ο πατέρας των Θεών ο Δίας εμπλέκεται σε μύθους σχετικούς με αυτό.
Ένα αυγό ορτυκιού, σε σύγκριση με ένα αυγό κοτόπουλου περιέχει: 4 φορές περισσότερο σίδηρο, 2,5
φορές περισσότερη βιταμίνη Α, σχεδόν 3 φορές περισσότερη Β12, 2 φορές περισσότερο χαλκό και
κοβάλτιο, 4,5 φορές περισσότερο φώσφορο και 4,5 περισσότερο κάλιο.

CARPACCIO (à la minute)

Χτυπημένο φιλέτο μοσχαρίσιο, μαριναρισμένο με έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο, μοσχολέμονο, baby ρόκα, μανιτάρια shimeji, enoki,
φλέικς παρμεζάνας και κρουτόν 12,50€

Ψιλοκομμένο Prime Steak Beef Βlack Angus μαριναρισμένο με wafu & soya
dressing, σπαγγέτι από καρότα (πορτοκαλί, μωβ και κίτρινο) φρέσκια σαλάτα
mesclun (από baby λαχανικά), λιναρόσπορο, μαύρο και άσπρο σουσάμι,
ψιλοκομμένη τσίλι πιπεριά, κρουτόν και teriyaki sauce 14,00€

PIGASUS

Baby βραστές πατάτες, καπνιστή πανσέτα, Ιβηρικό λουκάνικο
chorizo, ζεστή σάλτσα μουστάρδας με σινάπι, chives, καπνιστή γλυκιά
πάπρικα και ποπ κορν χοιρινού 12,00€

DADA’S CAESAR’S

Η δική μας Caesar’s Salad με φρεσκοκομμένο τραγανό iceberg,
καπνιστή πανσέτα, φρέσκο Ιβηρικό λουκάνικο chorizo, παρμεζάνα,
καλαμπόκι, τοµατίνια, κρουτόν, ποπ κορν χοιρινού και Caesar’s dressing.
Με κοτόπουλο ή γαρίδες 12,00€ / 13,00€

MESCLUN

Σαλάτα mesclun (από baby λαχανικά) με τριλογία κινόα
(άσπρη, κόκκινη, μαύρη), λεμόνι, λάιμ, πορτοκάλι, φρούτα
του δάσους, σιρόπι σαφράν, σταμνοτύρι με παντζάρι και καρύδι,
κρουτόν και dressing από σιρόπι αγαύης 11,00€

DADA’S EGGS SUPREME

ΓΑΙΑΣ

Αυγά χωριάτικα τηγανιτά (μελάτα) με σύγκλινο Μάνης,
χειροποίητο λουκάνικο μοσχαρίσιο, Ιβηρικό λουκάνικο
chorizo, καπνιστή πανσέτα, φρέσκιες τηγανιτές πατάτες,
λάδι τρούφας και φλέικς παρμεζάνας 13,50€

Kάθε μέρα ο Chef και η ομάδα του δημιουργεί
μια ξεχωριστή σαλάτα για εσάς 12,50€

CHICKEN
CHICKEN TERIYAKI

FISH

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ TAGLIATA

Σολωμός butterﬂy (πεταλούδα) στον ξυλόφουρνό μας Josper,
συνοδεύεται με τρικολόρε κινόα (άσπρη, κόκκινη, μαύρη),
guacamole sauce και μους αβοκάντο 19,50€

Φιλέτο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής συνοδεύεται με πουρέ
πατάτας αρωματισμένο με λάδι τρούφας, σάλτσα teriyaki,
shimeji μανιτάρια λευκά και καφέ 14,50€

SALMON

Φιλέτο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής κομμένο ταλιάτα με ανάμεικτη
σαλάτα με τριλογία κινόα, κρουτόνς και dressing αγάυης 15,00€

Φρέσκο φιλέτο tuna περασμένο στον ξυλόφουρνό μας Josper, κομμένο
ταλιάτα, μαριναρισμένο με yuzu dressing, σπαγγέτι λαχανικών (μωβ καρότο,
πορτοκαλί καρότο, κίτρινο καρότο, κολοκύθι, μανιτάρια simegi,
φύκια wakame) σβησμένα με yuzu και αυγά massago 23,00€

PORK

PORK SNICHEL

Σνίτσελ χοιρινό (φρέσκο) με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες,
μανιτάρια και σάλτσα γκοργκοντζόλας, καπνιστή πάπρικα
γλυκιά και ποπ κορν χοιρινού 15,00€

PESTO

TUNA

* Λόγω περιοδικής έλλειψης της tuna, παρακαλώ ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητά της

PASTAS N’ RISOTTI

Φρέσκια χειροποίητη ιταλική πάστα Casarecce με φιλέτο κοτόπουλο
ελευθέρας βοσκής, πέστο βασιλικού, μποκοτσίνι μοτσαρέλας,
τοματίνια και φρέσκια ρόκα 14,50€

CARBONARA

Η παραδοσιακή Ιταλική καρμπονάρα με σπαγγέτι κιτάρα, γκουαντσάλε
(χοιρινό μάγουλο καπνιστό), κρόκο αυγού, τυρί πεκορίνο ταρτούφο
Grand Prix και φρεσκοτριμμένο πιπέρι 13,50€

GREEN TUNA

Ριζότο Vialone Nano με πουρέ από baby σπανάκι,
φρέσκο τόνο, πέρλες yuzu και τουίλ
από μελάνι σουπιάς 16,00€

PAPPA GRANDE

Ιταλικές παπαρδέλες Αllouvo με ψιλοκομμένες φέτες Prime Steak Beef,
μανιτάρια porcini, φλέικς πεκορίνο tartufo Grand-Prix,
λάδι τρούφας και ψιλοκομμένο φρέσκο chives 18,00€

PORCINI

Ριζότο Carnaroli Dop με μανιτάρια porcini (βασιλομανίταρα), λάδι porcini, φλέικς παρμεζάνας και φρεσκοκομμένο chives 15,00€
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MEAT USDA PRIME CUTS - CHICKEN & PASTA
ΣΥΚΩΤΙ TAGLIATA

PICANHA STEAK - USDA PRIME BLACK ANGUS BEEF*

Φρέσκο συκώτι μοσχαρίσιο περασμένο στον ξυλόφουρνό μας,
μέτρια ψημένο κομμένο tagliata με πουρέ σελινόριζας, τηγανιτό πράσο,
καραμελωμένο κρεμμύδι και πετιμέζι 18,00€

Picanha steak / Tagliata Style. Συνοδεύεται με baby πατάτες
σωτέ και σάλτσα πράσινου πιπεριού 27,00€

FLAP STEAK - USDA PRIME BLACK ANGUS BEEF*

CHICKEN TURMERIC

Flap steak / Τagliata Style. Συνοδεύεται με baby πατάτες σωτέ, ψητά
σπαράγγια λευκά και πράσινα και σάλτσα πράσινου πιπεριού 29,00€

VEAL T-BONE STEAK

Το γνωστό σε όλους Τ-Bone Steak ελληνικό μοσχάρι γάλακτος. Μπριζόλα & φιλέτο
γάλακτος σε σχήμα “Τ”, με πατάτα τζάκετ και σάλτσα μουστάρδας 30,00€

Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής (στήθος και μπούτι) μαριναρισμένο με
κουρκουμά στον ξυλόφουρνο με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
και σάλτσα μουστάρδας 15,00€

VEAL CHEEK

Μοσχαρίσια μάγουλα σιγομαγειρεμένα για 24 ώρες με κριθαράκι
και πεκορίνο, περασμένα από τον ξυλόφουρνό μας 17,00€

OLD SCHOOL STEAK

Beef Fillet - Φιλέτο / Ελληνική μοσχίδα.
Συνοδεύεται με ψητά λαχανικά και Béarnaise Sauce 27,00€

NAKED CUTLETS - US PRIME BLACK ANGUS BEEF
Ξεκοκαλισμένα μοσχαρίσια μπριζολάκια από Flap - Picanha.
Συνοδεύεται με φρέσκιες country πατάτες 28,00€

DADA’S MILANESE

Crispy μακαρονάδα στον ξυλόφουρνο με φρέσκο Ιταλικά ζυμαρικά κιτάρα,
καπνιστή πανσέτα, μπέικον, τρίχρωμες πιπεριές, σάλτσα από φρέσκια
τομάτα, παρμεζάνα, πεκορίνο ταρτούφο, τσένταρ και έμενταλ 15,00€

Για ακόμα πιο πλούσια πιάτα σε γεύση

Συνοδέψτε τα πιάτα σας με τη Σάλτσα της επιλογής σας: Béarnaise Sauce, Peppercorn Sauce, Grain Mustard Sauce,
Guacamole Sauce, Gorgonzola Sauce, Sriracha Sauce, BBQ Sauce, Mushroom Melt Cheddar 2,00€ / τμχ

ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 4,50€
ΦΡΕΣΚΙΕΣ COUNTRY ΠΑΤΑΤΕΣ 5,00€
ΦΡΕΣΚΙΕΣ BABY ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΩΤΕ 5,00€
ΠΑΤΑΤΕΣ JACKET 5,00€

Ο ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΣ

EXTRAS

ΤΡΟΥΦΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕ ΦΛΕΪΚΣ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ
ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΤΡΟΥΦΑΣ 5,50€

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΟΥΦΑ 5,50€

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΨΗΤΑ 5,00€

ΣΑΛΑΤΑ COLESLAW 4,00€

ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ EΠΟΧΗΣ 4,50€

ΤΗΕ JOSPER EFFECT | Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ BΒQ

Οι ιδιαίτερες αναβαθμισμένες κοπές στα κρέατα μας καθώς και πολλές από τις προτάσεις του νέου μενού μας ψήνονται (μόνο στα κάρβουνα) διαφοροποιούνται και ολοκληρώνονται
στο κλειστό εξειδικευμένο τελευταίας τεχνολογίας OVEN BBQ JOSPER στους 350-450 Cο έτσι ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε μοναδικές και ξεχωριστές γεύσεις.
Ρωτήστε μας για τις Prime Cuts αναβαθμισμένες και ιδιαίτερες κοπές μοσχαριού Black Angus που επιλέγουμε από Αμερική και Αυστραλία.

TIPS

IBERICO (SPAIN) Πολύ υγειινό και θρεπτικό κρέας από μαύρο Ιβηρικό χοιρινό. Αυτή η ράτσα χοίρων μπορεί να αναπαραχθεί μόνο σε λίγες περιοχές
της Ισπανίας. Τρέφεται αποκλειστικά με βελανίδια με αποτέλεσμα να μας δίνει μοναδική και ξεχωριστή γεύση με έντονα αρώματα. Σημαντική
πηγή σιδήρου (3-4 φορές περισσότερο από το λευκό χοιρινο). Μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνες Β και Ε. Άριστο για την μείωση χοληστερόλης.
BLACK ANGUS Tα βοοειδή BLACK ANGUS είναι ζώα ελευθέρας βοσκής. Τρέφονται αποκλειστικά με χορτάρι, ενώ τους τελευταίους μήνες
πριν τη σφαγή τους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή με βάση τα δημητριακά.Αυτό το εξαιρετικά γευστικό και υγιεινό υψηλής ποιότητας
μοσχαρίσιο κρέας είναι πλούσιο σε κρεατίνη, πρωτείνες, βιταμίνη Β, σίδηρο και φώσφορο.
RARE: Ελαφρώς ψημένο εξωτερικά, κόκκινο στο κέντρο / MEDIUM RARE: Ελαφρώς ψημένο εξωτερικά, ροζ κόκκινο στο κέντρο / MEDIUM: Ελαφρώς ψημένο
εξωτερικά, ροζ στο κέντρο / MEDIUM WELL: Ελαφρώς ψημένο εξωτερικά, ελαφρώς ροζ στο κέντρο / WELL DONE: Ψημένο καλά, γκρι καφέ στο κέντρο

*USDA PRIME BLACK ANGUS BEEF
Επιλέγουμε για εσάς την Prime κατηγορία στον κόσμο,
και συγκεκριμένα την εταιρία CREEKSTONE FARMS.

STEAK SANDWICHES & JOSPER BURGERS
GRAND PRIX CIABATTA

PICANHA PRIME STEAK SANDWICH

Φρυγανισμένο ζεστό ψωμάκι ciabatta ψημένο στον ξυλόφουρνο μας Josper
με λεπτοκομμένες φέτες μοσχαρίσιου κρέατος Flap Βlack Angus / Prime Steak,
Ιταλικό τυρί Pecorino Grand Prix Tartufo με μαύρη τρούφα, ρόκα,
και καραμελωμένα κρεμμύδια σε 14,50€

Λεπτές φέτες US Prime Βlack Angus Picanha Steak, σε ψωμάκι αργής
ωρίμανσης ciabatta, με μουστάρδα σιναπιού, κρέμα μανιταριών,
cheddar, φρέσκια σαλάτα και crispy onion 13,00€

IBERICO PRIME PORK BURGER

Φρέσκο μπούτι κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, spicy μαγιονέζα,
τυρί emendal και μπέικον, iceberg, τομάτα,
κρεμμύδι ξερό κόκκινο και crispy onion 13,00€

Χειροποίητο Ιβηρικό χοιρινό μπιφτέκι με cheddar, bacon, BBQ sauce, iceberg,
τομάτα, κρεμμύδι ξερό κόκκινο και crispy onion 14,00€

US PRIME BLACK ANGUS BEEF BURGER

Χειροποίητο μοσχαρίσιο μπιφτέκι US Prime Black Angus, brisket,
trip tip, chuck eye roll, cheddar, bacon, spicy mayo, iceberg, τομάτα,
κρεμμύδι ξερό κόκκινο και crispy onion 15,00€

ROYAL CRAB BURGER

Δύο crispy Soft shell Crab (καβούρι), guacamole sauce, φρέσκο αγγούρι,
τομάτα, iceberg και massago green (αυγά με wasabi) σε φρέσκο
χειροποίητο ψωμί brioche από μελάνι σουπιάς.
Συνοδεύεται με φρέσκια σαλάτα mesclun και κινόα 18,00€

PRIME CHICKEN BURGER

NEW YORK DOUBLE PRIME BLACK ANGUS BURGER

Όλα Χ 2. Δύο χειροποίητα μοσχαρίσια μπιφτέκια US Prime Black Angus,
brisket, trip tip, chuck eye roll, με mushroom, cheddar, bacon, spicy mayo,
iceberg, τομάτα, κρεμμύδι ξερό κόκκινο και crispy onion 27,00€

ROYAL SHRIMP BURGER

Γαρίδες παναρισμένες τηγανιτές, με spicy mayo,
τομάτα, φρέσκια baby ρόκα, σε φρέσκο
χειροποίητο ψωμί brioche από μελάνι σουπιάς.
Συνοδεύται με φρέσκια σαλάτα mesclun και κινόα 16,00€

Τα Josper Burgers και τα Steak Sandwiches σερβίρονται με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
EXTRAS: Καραμελωμένο κρεμμύδι, Bacon, Cheddar, Emmental, Pickles, Spicy Mayo, Ατομική Μαγιονέζα, Ατομική Ketchup, Αυγό 1,00€ /τμχ - Mushroom Melt Cheddar 2,00€

Επιλέγουμε μόνο φρέσκο σολωμό. Το κοτόπουλο (ελευθέρας βοσκής), τα κρέατα και ο κιμάς είναι πάντα φρέσκα και τα προμηθευόμαστε από το παραδοσιακό κρεοπωλείο Τ.ΜΑΓΓΙΝΑΣ. Τα Ελληνικά τυριά είναι από το τρίτης γενιάς τυροκoμείο
Ηρακλή Καϊδαντζή. Τα ψωμάκια μας είναι χειροποίητα από το φούρνο της γειτονιάς μας THE BAKERS. Τα σαλατικά μας είναι επιλεγμένα και πάντα φρέσκα. Στις σαλάτες και το μαγείρεμα χρησιμοποιούμε extra παρθένο ελαιόλαδο.
Στο τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο δημοτικός φόρος. Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο). Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αναστάσιος Δουλγέρογλου

