Χειμωνιάτικο Μενού
2018 -2019

ΚΟΥΒΕΡ
Τρεις τύποι ψωμιού – σίκαλη, καλαμπόκι, πολύσπορο και αρωματισμένο αγελαδινό βούτυρο (περιέχει γλουτένη,
λακτόζη). €1.00
ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα με σταμναγκάθι, κουνουπίδι, μπρόκολο και κολοκυθάκι με ελαιόλαδο κάππαρης. €7.50
Πράσινη σαλάτα με τοματίνια, μέλι, μουστάρδα, πικάντικα κρουτόν, κατίκι Δομοκού και στήθος κοτόπουλο σε
κρούστα από φυστίκι Αιγίνης (περιέχει σινάπι, λακτόζη, γλουτένη). €9.00
Σαλάτα λάχανο με κουκουνάρια, σταφίδες, ρόδια και βινεγκρέτ πορτοκαλιού με ελαιόλαδο και λεμόνι (περιέχει
σινάπι). €7.50
Σαλάτα παντζάρι με κινόα, οξύμελο, πράσινο μήλο, ψητή πιπεριά Φλωρίνης και γιαούρτι (περιέχεται λακτόζη,
θειώδη). €6.50
Ποικιλία από ψητά λαχανικά σχάρας (πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκύθια, μανιτάρια) με βαλσάμικο ξύδι και τυρί
ταλαγάνι (περιέχεται λακτόζη, θειώδη). €7.50

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Βελουτέ πράσσου με φουντούκι, μους τυριού Νιβατό και ελαιόλαδο με μάραθο (περιέχει λακτόζη). €6.50
Χονδροκομμένες πατάτες Νάξου με λιωμένο κατσικίσιο τυρί (περιέχει λακτόζη). €5.50
Φάβα Φενεού με κοτόπουλο τυλιγμένο σε προσούτο Ευρυτανίας, πουρέ από ακτινίδιο και παλαιωμένο
βαλσάμικο ξύδι (περιέχει θειώδη). €7.50
Πουγκιά μελιτζάνας γεμιστά με χοιρινές μπουκιές, καπνιστό τυρί Μετσόβου, σάλτσα γιαουρτιού και μαρμελάδα
τοματίνι (περιέχει λακτόζη). €8.00
Πίτα με χειροποίητο φύλλο, γραβιέρα Νάξου και γιαούρτι, καπνιστό χοιρινό και κρεμμύδι, ψημένη στον
ξυλόφουρνο (περιέχει λακτόζη, γλουτένη). €7.50
Τάρτα με κολοκύθι (περιέχει γλουτένη), τοματάκι ραγού, πέστο με κουκουνάρι και φρέσκο βσιλικό και σπαγγέτι
καρότου (περιέχετ λακτόζη, γλουτένη). €6.50
Τρία είδη λουκάνικα – κοτόπουλο, μαύρος χοίρος, πρόβειο – με κρέμα πατάτας (περιέχει λακτόζη), φύλλα
παντζαριού και μουστάρδα σιναπιού. €11.00
Ποικιλία αλλαντικών και τυριών με κριτσίνια (περιέχει γλουτένη, λακτόζη): καπνιστό χοιρομήριο, κόκκινη
καραμέλα αέρος με λιαστή τομάτα, ψητή γαλοπούλα με πάπρικα και καπνιστό Μετσοβόνε, Γραβιέρα Κρήτης και
Πεκορίνο Αμφιλοχίας. €18.00
ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ
Σκιουφιχτές μακαρούνες με Απάκι, γραβιέρα Κρήτης και τοματίνια σε σάλτσα αρωματισμένη με κρασί (περιέχει
γλουτένη, λακτόζη, θειώδη). €9.00
Λιγκουίνι με ψιλοκομμένα χοιρινά μάγουλα, πεκορίνο Αμφιλοχίας και αυγά ελεύθερης βοσκής (περιέχει λακτόζη,
γλουτένη). €8.50
Πιλάφι από τρία δημητριακά (πλιγούρι, σιτάρι, ρύζι) με φρικασέ μανιταριών και μπισκότο από μετσοβόνε
(περιέχει λακτόζη). €9.50

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Σολομός σχάρας με μαύρη φακή και ελαιόλαδο αρωματισμένο με κρόκο Κοζάνης. €15.50
Μπούτι κοτόπουλο φιλέτο με πουρέ γλυκοπατάτας και πετιμέζι (περιέχει λακτόζη, θειώδη). €12.50
Ρολά από ψαρονέφρι γεμιστά με τυρί Σαν Μιχάλη και πιλάφι δημητριακών σε σάλτσα με καραμελωμένα
κρεμμύδια (περιέχει γλουτένη, λακτόζη) . €16.00
Μοσχαρίσια πλευρά Μάνης με πουρέ πατάτας και τηγανιτά τοματίνια (περιέχει λακτόζη) . €16.00
Ταλιάτα από μοσχάρι Black Angus με φρέσκια ρόκα, φλοίδες παρμεζάνας και ψητές πατάτες (περιέχει λακτόζη).
Προτείνεται μέτριο ψήσιμο κρέατος. €19.00
Burger Black Angus με καπνιστή πανσέτα, αυγό ελεύθερης βοσκής, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα Cheddar
και σάλτσα γιαουρτιού με τομάτα και μυρωδικά. Συνοδεύεται με πράσινη σαλάτα και φρέσκες τηγανητές
πατάτες (περιέχει γλουτένη, λακτόζη). €12.50
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ
Αρνάκι Τήλου μαγειρεμένο στη γάστρα με τρίχρωμες πιπεριές, φέτα Ελασσόνας και πατάτες Νάξου λεμονάτες
(περιέχει λακτόζη). €25.00
Χοιρινό κότσι σιγοψημένο για τέσσερις ώρες με πιπερόριζα, πορτοκάλι και μπίρα. Συνοδεύεται με ψητές
πατάτες Νάξου με ρίγανη και γλυκιά πάπρικα (περιέχει γλουτένη, αλκοόλ). €25.50
Ποικιλία ψητών κρεάτων με χωριάτικο λουκάνικο, χειροποίητο κεμπάπ από αρνί και μοσχάρι, φιλέτο από μπούτι
κοτόπουλο και χοιρινή πανσέτα. Συνοδεύεται με ατομικά πιτάκια, ψητές πατάτες Νάξου με ρίγανη και γλυκιά
πάπρικα και μουστάρδα σιναπιού (περιέχει γλουτένη). €17.00
Σπαλομπριζόλα (700-800 γρ.) από μοσχάρι Λακωνίας ελεύθερης βοσκής με δύο είδη σάλτσας, μαύρο καπνιστό
αλάτι και ψητές πατάτες Νάξου με ρίγανη και γλυκιά πάπρικα. Σερβίρεται σε καυτή ηφαιστειακή πέτρα και την
ψήνετε σύμφωνα με την προτίμηση σας – προτείνεται μέτριο ψήσιμο (περιέχει σινάπι, λακτόζη). €28.00
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Μιλφέϊγ με κρέμα γαλακτομπούρεκου και σιρόπι φλούδας εσπεριδοειδών (περιέχει γλουτένη, λακτόζη). €5.50
Μπακλαβάς με παγωτό καϊμάκι, ξινόμηλα, αποξηραμένα βερίκοκα, καρύδια, μέλι, κανέλα, γαρίφαλο, σουσάμι
και φρέσκο αγελαδινό βούτυρο (περιέχει γλουτένη, λακτόζη). €5.50
Χειροποίητο παγωτό από μακεδονικό χαλβά σε βάση από σιμιγδαλένιο χαλβά Πολίτικο και γλυκό ακτινίδιο
(περιέχει γλουτένη, λακτόζη). €6.00
Υγρό κέικ πορτοκαλιού με λικέρ σοκολάτας και χειροποίητο παγωτό αρωματισμένο με βανίλια Μαδαγασκάρης
(περιέχει γλουτένη, λακτόζη, αλκοόλ). €5.50
Μους σοκολάτας γάλακτος σε γκοφρέτα πραλίνας με καραμελωμένες φράουλες (περιέχει γλουτένη, λακτόζη,
ίχνη ξηρών καρπών). €6.00

ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
Λινγκουίνι με σάλτσα τομάτας με φρέσκο βασιλικό και τριμμένη γραβιέρα Αμφιλοχίας (περιέχει γλουτένη,
λακτόζη). €6.00
Σουβλάκι από στήθος κοτόπουλο με μίνι βιολογικές πατάτες τηγανητές, γιαούρτι αρωματισμένο με άνηθο και
δυόσμο, τομάτα και ατομικά πιτάκια (περιέχει γλουτένη, λακτόζη). €8.50

