
-

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Βιτέλο τονάτο, κρίταμο, κάπαρη 10€

*

Σεβίτσε λαβράκι, χυμός εσπεριδοειδών,ελαιόλαδο,σχινόπρασσο 14€

*

Γαρίδες , μαγιονέζα σησαμιού,σως σαφράν ,κουνουπίδι ταμπουλέ 16€

*

Τάρτα με λαχανικά εποχής,μους ανθότυρο,πέστο λιαστής τομάτας  8€

*

Σούπα με μπισκ καραβίδας, λαχανικά μπρυνουάζ, κρουτόν  9€

ΣΑΛΑΤΕΣ

Παντζάρι, πράσινο μήλο, σάλτσα μήλου, ανθότυρο, μαρμελάδα κυδώνι, καρύδια 9€

*

Πράσινη, μους κοπανιστής, αχλάδι, σάλτσα σύκου,κολοκυθόσπορος  9€

*

Κολοκύθα , ρόκα, κινόα, κατσικίσιο τυρί , γκρέιπφρουτ,  ηλιόσπορος 9€

ΡΥΖΟTΤΟ – ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ

Κριθαρότο με καραβίδα, γκουαντσάλε, μπισκ καραβίδας  16€

Ρυζόττο  με κρέμα κολοκύθας , μπλε τυρί 14€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Κοτόπουλο μπαλοτίν, πουρές σελινόριζας,  μανιτάρια ημέρας  15€

*

Φιλέτο από ιβηρικό χοιρινό, κρούστα ελιάς , σάλτσα λεμονιού , πατάτα παβέ 16€

*

Μπλακ άνγκους, σπαλομπριζόλα , πατάτες παβέ , αρωματικό βούτυρο 24€

*

 Λαβράκι, σάλτσα σαβόρο , πουρές κουνουπίδι, ταμπουλέ κουνουπίδι  20€

*

Μπλακ άνγκους, μπέργκερ, καπνιστό τυρί,  μαγιονέζα μαύρου σκόρδου   16€

*

Όσσο μπούκο gremolata, ρυζόττο μιλαναίζ  17€

*

“Καλαμαράτα”, μπολονιαίζ από λουκάνικο ιβηρικού χοιρινού, μους ανθότυρο 16€

*

Παπαρδέλλες , μοσχαρίσια μάγουλα ραγού , λάδι τρούφας, πεκορίνο 16€

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

Μπριός, σιρόπι μαστίχας, μους μασκαρπόνε με σαφράν,μάνγκο κονφί  8€

*

Γαλακτομπούρεκο σαν μιλ-φέιγ, σιρόπι εσπεριδοειδών 8€

*

Μοελέ σοκολάτας με κρεμ ανγκλαίζ και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς 8€

*

Τάρτα μήλου, μουστοκούλουρο, παγωτό βανίλια, κανέλλα 8€



APPETIZERS

Vitello tonnato, critamo, capers 10€

*

 Sea- bass ceviche , citrus , olive oil, chives 14€

*

Prawns, sesame oil mayonaise , red saffron sauce , cauliflower taboulé 16€

*

Tart with veggies , anthotyro cheese, sundried tomatoes pesto 8€

*

Scampi bisque , veggies brunoise, croutons  9€

SALADS

Beetroot, green apple, apple sauce, anthotyro cheese, quince marmelade, walnuts 9€

*

Green salad, kopanisti cheese mousse, pear, fig sauce, pumpkin seed 9€

*

Pumpkin , rocket , quinoa , goat cheese, grapefruit & sunflower seed 9€

RISOTTO – BARLEY PASTA

Barley pasta with scampis , guancale, bisque 16€

*

Risotto with pumpkin cream and blue cheese 14€



MAIΝ DISHES

Chicken leg ballotine, celery root purée, mushrooms 15€

*

Iberico pork filet ,lemon and olive sauce, pavé potatoes 16€

*

Black angus rib-eye, pavé potatoes, aromatic butter 24€

*

Sea-bass, savoro style sauce, cauliflower purée and  taboulé 20€

*

Black angus burger, black garlic mayonnaise and smoked cheese 16€

*

Osso Bucco gremolata, risotto Milanaise 17€

*

Papardelle , veal cheeks, vegetables ragout, truffle oil and pecorino 16€

*

“Calamaratta” iberico pork saussage bolognaise, baked red pepper cream, anthotyro 16€

DOUCEURS

Brioche, mastiha syrup, mousse mascarpone with red saffron, mango confit 8€

*

Galaktoboureko mille-feuille style, citrus syrup  8€

*

Moelleux chocolat, crème anglaise, caramelized nuts  8€

*

Apple tart , moustokoulouro , vanilla ice cream ,cinammon  8€




