MENU
Our Selection of Breads
Τα ψωμιά μας

2€
Appetizer

Σπαραγγόσουπα, αυγολέμονο, σιρόπι σπαράγγι | Asparagus soup, avgolemono, asparagus sirup
Σαλάτα, crispy πάπια, ντρέσινγκ χόισιν πορτοκάλι | Crispy duck salad, orange-hoisin dressing
Baby gem, τατάκι τόνου, αυγό ορτυκιού, fish sauce mayo, κρέμα άνηθου, ραπανάκι

8€
10 €
12.5 €

Baby gem, tuna tataki, quail egg, fish sauce mayo, dill cream, radish
Χτένια, μπρόκολο-κουνουπίδι κους κους, λαχανίδα, αβρούγκα, αφρό γλυκάνισο

14.5 €

Scallops, broccoli-cauliflower couscous, kale, avrouga, anise seeds foam
Καβούρι, λάχανο τουρσί, μαγιονέζα χρένο, ρέβα, crispy μαλακό καβούρι

16 €

Crab, pickle cabbage, wasabi mayo, radish, crispy soft shell crab
Ταρτάρ μοσχάρι, καμένο flatbread, σιφόν bearnaise | Beef tartare, burned flatbread, bearnaise foam

14 €

Φουά γκρα, μακαντέμια, μήλο κρέμα & τσιπς , raspberries padding, blueberrie

17 €

Foie gras, macadamia nuts, apple cream n chips, raspberries pudding, blueberries
Τορτελίνι με ουρά, τρούφα, κρέμα παρμεζάνα | Oxtail tortellini, truffle, parmesan cream
Τερίνα κουνέλι στιφάδο, πουρέ εσαλότ, τσιπς πατάτας, crispy κρεμμύδι, μους αρσενικό

12 €
12.5 €

Rabbit terrine, shallots puree, potato chips, crispy onion, arseniko mousse
Γλυκάδια αρνίσια, parsnip, καρότα, μπαχαρικά σατάι, γκρέιβι μοσχάρι

14 €

Lamb sweetbreads, parsnip, carrots, satay spices, beef gravy
Main
Σφυρίδα, τοστάκι αθηναϊκή, μουσελίν φύκια, σκόνη νόρι, crispy ρίζα λοτού (τεμπούρα)

26 €

White grouper, athinaiki toast, seaweed mousellin, nori dust, crispy lotus root
Μπακαλιάρος, πατάτα μαϊντανός, crispy πράσο, πιπεράτη σάλτσα αστακού

22 €

Cod, potato parsley puree, crispy leek, lobster pepper sauce
Κοτόπουλο φτερούγες και μπουτάκι, σπανάκι αχνιστό με μίσο, κρεμμύδι φρέσκο σχάρας, καπνιστός ζωμός

15 €

κρεμμυδιού, κρόκος παστός | Chicken leg and wings, steamed spinach with miso, grilled fresh onion, smoked onion
stock, cured egg yolk
Αρνί σέλα, πράσινα γογγύλια, νιόκι λεμόνι κονφί, ελιά, πιπεριά, σάλτσα αρνί
Lamb chump, turnips cream, lemon confit gnocchi, olives, red pepper, lamb sauce

17 €

Ορτύκι, τοπιναμπούρ, παντζάρια, σάλτσα καφέ | Quail, topinambur, beetroots, coffee sauce

18 €

Short ribs σιγομαγειρεμένο με τομάτα, πολέντα, pudding σέλερυ, κροκέτα ξύγαλο, πέτσα γιαούρτι

17 €

Slow cooked short ribs with tomato, polenta, celery pudding, xygalo croquet, yogurt skin
Λαιμός χοιρινός, σελινόριζα bbq, κρέμα σελινόριζα, κρόκος ποσέ, φουντούκια, σάλτσα μαύρου σκόρδου

16 €

Pork neck, celeriac bbq, celeriac cream, poached egg yolk, hazelnuts, black garlic sauce
Chuck eye roll, τερίνα πατάτας, κρέμα μανιτάρια, μανιτάρια, χώμα μανιτάρια, σάλτσα

20 €

Chuck eye roll, potato terrine, mushroom cream, mushrooms, mushroom soil, sauce

Dessert
Σουφλέ καραμέλας, παγωτό γάλα | Caramel soufflé, milk ice

9€

Μπάρα σοκολάτας, παγωτό καραμελωμένα ποπ κορν | Chocolate bar, caramel popcorn ice cream

8€

Τάρτα μήλο, παγωτό μπαχαρικών | Apple tart, spices ice cream

8€

Degustation

5 Course 40 €

|

8 Course 60 €

Weekend Brunch
Καβουρμάς, τσιπς πατάτας, αυγό ποσέ | Kavourmas, potato chips, poached egg

7€

Τραχανάς, λουκάνικο κεφτέ, βολάκι | Sourdogh, kefte sausage, volaki cheese

9€

Ψωμί τόστ, τραγανό κοτόπουλο, τσένταρ, crispy μπέικον, αυγό μελάτο, πικάντικη μαγιονέζα

11 €

Toast bread, crispy chichen, chedar, crispy bacon, sunny side up egg, spicy mayo
Μπριός, χοιρινός λαιμός, λάχανο τουρσί, αγγούρι τουρσί, μουστάρδα ντιζόν

11.5 €

Brioche, pork neck, pickle cabbage, pickle cucumber, dijon mustard
Ελληνικό wrap με πανσέτα | Greek pork belly wrap

8€
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