
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

appetizers
Σούπα ηµέρας gazpacho 6€

 
Burrata µε ντοµατίνια, παρθένο ελαιόλαδο και ανθό αλατιού 9€

Μοσχαρίσιο καρπάτσιο µε λάδι φουντουκιού,
παλαιωµένη παρµεζάνα, ρόκα και βαλσαµικό ξύδι 12€

Βοδινό ταρτάρ µε µουστάρδα dijon και spicy chips προζυµένιου ψωµιού 14€

Γαρίδες σωτέ µε κρέµα αβοκάντο, φρέσκο lime και chili 17€

Φρέσκος σολοµός ελαφρά καπνιστός µε σάλτσα remoulade και παστό κρόκο αυγού 9€

Ποικιλία τυριών 18€
Provolone, Γραβιέρα Νάξου, Παρµεζάνα 24µηνών, Gorgonzola, Brie

Συνοδεύονται από ψωµάκια και chutney

Ποικιλία αλλαντικών 18€
Prosciutto cotto, Prosciutto crudo, Capocollo (σαλάµι), Salami picante, Παστράµι

Συνοδεύονται από ψωµάκια και chutney

salads
Πράσινη σαλάτα µε φράουλες, ψητές κόκκινες πιπεριές, φιστίκι Αιγίνης,
ζεστό κατσικίσιο τυρί, παπαρουνόσπορο και βινεγκρέτ µέλι-τζίντζερ 10€

Σαλάτα µε τραγανά λαχανικά, καπνιστό σολοµό, αγγούρι, σουσάµι και dressing wasabi 9€

Ελληνική σαλάτα µε κάπαρη, ελιές καλαµών, ξινοτύρι, παξιµάδια χαρουπιού,
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη 10€

Caesar salad µε κρουτόν, παλαιωµένη παρµεζάνα και ψητό κοτόπουλο 11€

Pizzeti
Aντζούγια, σάλτσα ντοµάτα, σκόρδο και βασιλικό 12€

Mozzarella, σάλτσα ντοµάτα και σχοινόπρασο 8€

Prosciutto, φρέσκο σπανάκι, βασιλικός και παρµεζάνα 9€

Gorgonzola, capocollo (αλλαντικό), σύκο 11€

Άγρια µανιτάρια και φρέσκια τρούφα 15€

Σαλάµι picante, provolone και µαρµελάδα chili 9€

bread and dip
1,5€



pasta
Cacio e Pepe µε bucatini 9€

Αmatriciana mezze rigato, stracciatella 11€

Orzo carbonara 10€

Ριζότο αρακά, σπαράγγια, γαρίδες και crispy prosciutto 15€

Ριζότο µε άγρια µανιτάρια 12€

main dishes
Ψητό στήθος από βιολογικό κοτόπουλο

πουρέ καρότου µε κύµινο, ψητές ντοµάτες και jus µε ελιές 14€

Φιλέτο σολοµού µε γλάσο µέλι - chili, baby bok choy
και Ασιάτικη σάλτσα µε βασιλικό 15€

Εntrecôte από µοσχάρι Black Angus µε βούτυρο Café de Paris 28€ 
+ συνοδευτικό της επιλογής σας 

Burger βοδινού µε µαρµελάδα κρεµµυδιού, καπνιστή πανσέτα
και παρµεζάνα 24 µηνών ωρίµανσης 16€

+ φρέσκιες τηγανιτές πατάτες bravas 

Sides
Φρέσκια µαύρη τρούφα 5€

Ατοµική φρέσκια σαλάτα 3€

Πράσινα λαχανικά σωτέ µε µυρωδικά 4€

Σπιτική καπνιστή πατατοσαλάτα 4€

Πουρές πατάτας 3,5€

Τηγανιτές πατάτες bravas 3,5€

AΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΣ ΤΙMΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONΤΑΙ Φ.Π.Α KAI ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS
ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗ. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ.


