ΓΙΑ ΝΑ
ΑΝΟΙΞΕΙ
Η ΟΡΕΞΗ

ΣΑΛΑΤΕΣ

5

Mousse ταραμά

5

Σκορδαλιά παντζάρι

4

Καλαμάρι κοντοσούβλι

10

Κοπανιστή Μυκόνου

4

Κεμπαπάκια σουπιάς

10

Χωριάτικη σαλάτα με κριθαροκούλουρο,
φέτα Σπερχιάδος και αρωματικά βότανα
Σαλάτα με φακές beluga, παντζάρι, ντοματίνι,
φρέσκο κόλιανδρο και καπνιστό σκουμπρί

9

7

Γαριδοπιτάκια με κρέμα Filadeflia

8

Καπνιστή πέστροφα με ρεβιθάδα Σίφνου και μους ταραμά

9

Σαρδέλα φιλέτο στη σχάρα

8

Γαρίδες σαγανάκι με σάλτσα ντομάτας, αρωματικά βότανα
και τριμμένη φέτα

9

Γιουβαρλάκια σφυρίδας

9

Γαριδάκι τηγανιτό με σως ayioli

8

9,5

Λουκάνικο θαλασσινών στη σχάρα

9
9

Πράσινη πανδαισία με μαυρομάτικα φασόλια,
απάκι κοτόπουλο και ξινομυζήθρα

9,5

Fish and chips με μπακαλιάρο, sauce aioli και ketchup
με χαρουπόμελο

7

Βραστά λαχανικά με pesto βασιλικού
και baby ρόκα

6,5

Χόρτα εποχής

5,8

Φάβα με καραμελωμένο κρεμμύδι και τηγανιτή κάπαρη

5

Κολοκυθάκια chips με σως γιαουρτιού

6

Αλμυροί λουκουμάδες με καλαθάκι Λήμνου και chutney ντομάτας

7

Φέτα σε φύλλο κανταΐφι με σάλτσα ρακόμελο και φιστίκι Αιγίνης

7

Μελιτζάνα φουρνιστή με σάλτσα ντομάτας, φέτα τριμμένη
και πέστο βασιλικού
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Χταπόδι σχάρας με μαύρο λαδολέμονο

12

Φρέσκο τηγανητό καλαμάρι Λήμνου με σως ταρτάρ

12

Σαλάχι σε κρούστα panko με σκορδαλιά παντζάρι

12

Γαρίδες σχαριαστές

12

Σουβλάκι ξιφία

14

Φιλέτο τσιπούρας φρικασέ

14

6,5

Μαραθόπιτα σχάρας με δροσερό ξύγαλο Κρήτης

Μανιτάρια portobello σχάρας με κρέμα βαλσάμικο

ΩΜΑ /
ΚΑΠΝΙΣΤΑ

7,5

Μύδια αχνιστά με σάλτσα μουστάρδας

Σαλάτα Αθηναϊκή με στείρα και
χαβιάρι ντομάτας

Πολίτικη σαλάτα με μαύρο σουσάμι

ΣΤΕΡΙΑΝΟΙ
ΜΕΖΕ∆ΕΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΜΕ ΑΠΟΨΗ

Καβουροσαλάτα

7,5
6

ΤΟ ΚΑΛΟ
ΠΡΑΓΜΑ
ΑΡΓΕΙ

(Βράζονται την ώρα της παραγγελίας)

Μαύρο ριζότο σουπιάς

12

Pappardelle Bolognez με σκορπίνα

13

Linguini με γαρίδες, σάλτσα ντομάτας και bisque καραβίδα

13

Κριθαρότο θαλασσινών με μύδια,καλαμάρι και γαρίδες

14

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ
Τartare γαρίδας μαριναρισμένο σε lime, mango, κόλιανδρο, chili
και χυμό grapefruit

9

Λαβράκι μαρινάτο σε ελαιόλαδο και λεμονοθύμαρο

12

Carpaccio χταπόδι σε gel πάπρικας με σάλτσα εσπεριδοειδών
και φύκια wakame

12

Μύδια καπνιστά

6

Σαρδέλα μαρινάτη

6

Φιλέτο κοτόπουλο sous vide γεμιστό με ελληνικά τυριά, χοιρινή καπνιστή
πανσέτα, σάλτσα παρμεζάνας και ψητά λαχανικά

11

Secreto Ιberico μαύρος χοίρος Ισπανίας με ψητή πατάτα και ελαιόλαδο,
αρωματισμένο με καπνιστή πιπεριά Φλωρίνης και κόλιανδρο

17

Rib-eye steak με σάλτσα chimichurri και πατάτες νέας γης σωτέ
αρωματισμένες με θυμάρι

21

ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ

Ό,τι βγάλει η τράτα μας από τη Λήμνο!
Επιμέλεια μενού: CHEF ΑΧΙΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στην είσοδο του καταστήματος διατηρείται βιβλίο παραπόνων. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι. Ο καταναλωτής δεν έχει
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Ναρλιώτου Μαριάνθη
υποχρέωση να πληρώσει, αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη/τιμολόγιο).

