Alfredo’s Grand Dining
Menu 2017 -2018
Ορεκτικά & σαλάτες
Βελουτέ τοπιναμπούρ & πάπια κονφί
λευκή σοκολάτα, βατόμουρα

13,00 €

Κονσομέ βοδινού & μοσχαρίσια μάγουλα
ρίζες λαχανικών, χειροποίητα πέτουρα

13,00 €

Antipasti
σπιτική μπρεζάολα, προσούτο τόνου
βραχάκια παρμεζάνας, τσιπς γραβιέρας, μανιτάρια

15,00 €

Παντζάρι, σολομός, λωτός
φύτρες λαχανικών, χαβιάρι

15,00 €

Παστράμι & ροκφόρ
πανακότα ροκφόρ, κυδώνι, τουίλ φραμπουάζ

15,00 €

Γαρίδες & κοκοράκι
γαρίδες, μορταδέλα από κοκοράκι & οστρακόδεμα
κρέμα παρμεζάνας, φύτρες λαχανικών

14,00 €

Τόνος
κινιλάου τόνου, τατάκι & λόμο τόνου
μαγιονέζα γιούζου, γογγύλια, χαβιάρι

18,00 €

Μποκοτσίνι φουά γκρα
φουά γκρα, κολοκύθα, μαρσάλα

18,00 €

Πάστα & ριζότο
Ριζότο θαλασσινών
γαρίδα, βασιλικό καβούρι , αυγοτάραχο, μαύρο σκόρδο

26,00 €

Ριζότο με πάπια & κολοκύθα
πορτσίνι, σαντερέλ, τρούφα

21,00 €

Νιόκι Αλφρέντο
χτένια, τσουκνίδα, ρικότα, κατσικίσιο τυρί
πουρέ παντζάρι, κρέμα πικορίνο

18,00 €

Τορτελόνι
αστακός, κονσομέ τσορίθο, τερίνα φουά γκρα

24,00 €

Κανελόνι
βασιλομανίταρα, μοσχαρίσια μάγουλα, πουρέ καρότου
σος μαδέρα

20,00 €

Ταλιατέλες
πανσέτα, καπνιστή κρέμα, παρμεζάνα
ή σος με άρωμα φρέσκων & παλαιωμένων τυριών
ή πικάντικη ντομάτα, λάδι βασιλικού, τσίλι

14,00 €

Κυρίως πιάτα
Πεσκανδρίτσα
λουκάνικο θαλασσινών, ημίλιαστη ντομάτα, κρέμα πάπρικας

26,00 €

Μαύρος μπακαλιάρος
κρέμα από ψιλοφάσουλα, χαβιάρι τεμπούρα, άρωμα αστακού

32,00 €

Φραγκόκοτα
ραβιόλι foie gras, κάστανο, πέρλες πορτοκαλιού

19,00 €

Μαύρος χοίρος
κότσι, κόντρα, νιόκι κατσικίσιου τυριού, σος σοβινιόν μπλαν

19,00 €

Αρνάκι
νιόκι, σταμναγκάθι, σύγκλινο Μάνης
κρέμα φέτας, σος μαυροδάφνης

24,00 €

Μοσχαρίσιο φιλέτο μπλακ άνγκους
φιλέτο, πουρές πατάτας - βατόμουρου
κακάο, φουά γκρα

36,00 €

Όσο μπούκο
παπαρδέλες, ντομάτες, κεδροκούκουτσα
παλαιωμένο κατσικίσιο τυρί

23,00 €

Επιδόρπια
Πουτίγκα κάρδαμου
σος ρεμί μαρτίν, κρέμα γιαουρτιού
παγωτό μέλι

8,00 €

Αχλάδι & σοκολάτα
μους πουάρ γουίλιαμς
βούτυρο κολοκυθόσπορου

8,00 €

Κορμός εσπρέσο
κρέμα γιαντούχα
κουμκουάτ, μαριναρισμένα δαμάσκηνα

8,00 €

Τιραμισού
ζελέ αμαρέτο, πικρή σοκολάτα
σος καραμέλας, παγωτό εσπρέσο

8,00 €

Τάρτα λεμονιού
κρέμα λεμόνι, μπισκότο φουντούκι
μακαρόν λάιμ, παγωτό μανταρίνι, κρέμα γιούζου

8,00 €

Καραμέλα & σοκολάτα
κρέμα μήλου, παγωτό πιστάτσιο

8,00 €

Appetizers & salads
Topinambur velouté & duck comfit
white chocolate & berries

13,00 €

Beef consommé & veal cheek
root vegetables, petoura pasta

13,00 €

Antipasti
homemade bresaola, tuna prosciutto
parmesan chunks, graviera chips, mushrooms

15,00 €

Beetroot, salmon, lotus
baby leaves, caviar

15,00 €

Pastrami beef & roquefort cheese
roquefort panna cotta, quince, tuile framboise

15,00 €

Shrimp & baby rooster
shrimp & rooster mortadella
parmesan cream, baby greens

14,00 €

Tuna
tuna kinilaw, tataki & tuna lomo
yuzu mayonnaise, turnips, caviar

18,00 €

Foie gras bocconcini
foie gras, pumpkin, marsala

18,00 €

Pasta & risotto
Seafood risotto
shrimp, king crab, bottarga, black garlic

26,00 €

Duck & pumpkin risotto
porcini, chanterelle, truffle

21,00 €

Alfredo's Gnocchi
scallops, nettle, ricotta cheese, goat cheese
beetroot purée, pecorino cheese cream

18,00 €

Tortelloni
lobster, chorizo consommé, foie gras terrine

24,00 €

Cannelloni
porcini, veal cheeks, carrot purée, madeira sauce

20,00 €

Tagliatelle
pancetta, smoked cream, parmesan
or fresh & matured cheeses scented sauce
or spicy tomato, basil oil, chili

14,00 €

Main dishes
Monkfish
seafood sausage, semi-dried tomato, paprika cream

26,00 €

Black cod fish
green pearl - beans cream, tempura caviar, lobster scent

32,00 €

Guinea fowl
foie gras ravioli, chestnut, orange pearls

19,00 €

Pata Negra
shank, loin, goat cheese gnocchi, sauvignon blanc sauce

19,00 €

Lamb
gnocchi, stamnagathi greens, smoked ham
feta cheese cream, mavrodafni wine sauce

24,00 €

Black Angus beef fillet
beef fillet, cranberry potato purée
cocoa, foie gras

36,00 €

Osso bucco
pappardelle, tomato, juniper berries
matured goat cheese

23,00 €

Desserts
Cardamom pudding
remi martin sauce, yogurt cream
honey ice cream

8,00 €

Pear & chocolate
poire williams mousse
pumpkin seed butter

8,00 €

Espresso log
gianduja, cumquat, marinated prunes

8,00 €

Tiramisu
Amaretto jelly, bitter chocolate, caramel sauce, espresso ice cream

8,00 €

Lemon tart
lemon cream, hazelnut biscuit
macaroon lime, mandarin ice cream, yuzu cream

8,00 €

Caramel & chocolate
apple cream, pistachio ice cream

8,00 €

