
[ΠΡΩΙΝΟ]

Τοστ - ζαμπόν,τυρί,
ντομάτα και πατάτες τηγανιτές

4,90€

Τοστ - γαλοπούλα,τυρί,
ντομάτα και πολύχρωμη σαλάτα

4,90€

Αυγά benetict,
brioche, σως ολλανδλεζ, προσούτο, αυγά ποσέ, κρέμα τυρί

σχινόπρασο και πολύχρωμη σαλάτα

10,50€

Ομελέτα σπέσιαλ με λαχανικά,
μπέικον, μανιτάρια, παρμεζάνα και πατάτες τηγανιτές

8,90€

Ομελέτα με ασπράδια 
γαλοπούλα, λαχανικά, cotagge cheese και πολύχρωμη σαλάτα

8,90€

Αυγά μάτια πάνω σε πατάτες 
γραβιέρα Νάξου, σύγκλινο, πάπρικα, σχινόπρασο και λάδι τρούφας

9,30€

Scrambled Eggs
με σολομό, αβοκάντο και κρέμα τυριού

8,90€

Πίτα με βρώμη 
ασπράδια, μέλι, κανέλα, κόκκινα φρούτα και τρυμμένο καρύδι

7,80€



[Snack]
Club sandwich 

με κοτοσαλάτα, ζαμπόν, τυρί, μπέικον, ντομάτα,
μαρούλι, αυγό και πατάτες

12.80€

Βurger με μοσχαρίσιο κιμά,
μπέικον, τσένταρ, ντομάτα,

κρεμμύδι, αυγό, μαρούλι, πατάτες, bbq sause

14.80€

Μπακέτα πολύσπορη 
με γαλοπούλα ή ζαμπόν, ice berg,

ντομάτα,αγγούρι, τυρί κρέμα και πολύχρωμη σαλάτα

6.40€

Τορτίγια με κοτόπουλο 
iceberg, προσούτο, ντομάτα, αρωματισμένη
μαγιονέζα με τρούφα και πατάτες τηγανιτές

8.40€

[Πίτσα]
Μαργαρίτα 

με ντοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα και πέστο βασιλικού

9.90€

Μανιτάρια,
 προσούτο, λάδι τρούφας και παρμεζάνα

11.40€

Ελληνική 
κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές, κάπαρη, φέτα και ντοματίνια

10.80€



[Ορεκτικά]

Σούπα κολοκύθας 
με άρωμα πορτοκάλι, τζίντζερ και τραγανό προσούτο

7,90€

Σούπα με μανιτάρια και τρούφα
7,90€

Μπρουσκέτες
Σολομού με φιλαδέλφεια, αβοκάντο, μάνγκο, μπρικ και ζελέ λεμόνι

9,20€
μοτσαρέλα, ντομάτα προσούτο πέστο βασιλικό και ρόκα

8,90€

Ταλαγάνι ψητό 
με μαρμελάδα λεμόνι και σαλάτα μεσκλάν

6,90€

Μανιτάρια ψητά 
με δενδρολίβανο, θυμάρι, βαλσαμικό, ελαιόλαδο

και ψητό μανούρι

14,40€

Ταρτάρε από φιλέτο μοσχάρι 
τρούφα, μαγιονέζα με μυρωδικά, ζελέ, λεμόνι και αυγό ποσέ

19,00€

Λαβράκι Καρπάτσιο 
με εσπεριδοειδή, μαντζουράνα, μπρικ και σαλατά μεσκλάν

15,50€

Καταΐφι
με μους απά λευκά τυριά, θυμάρι, κράνμπερι, καρύδι,

μέλι και δυόσμο

9,40€

Γαρίδες τεμπούρα 
με σως γλυκό chilli και chips γαρίδας

14,70€

Ποικιλία από spring rolls 
(κοτόπουλο, ψάρι, τυρί, καβούρι, λαχανικά,

και χοιρινό) με σως γλυκό chilli

9,00€

Καραμέλα φέτας 
με μέλι, σουσάμι και κόκκινα φρούτα

8,60€

Ποικιλία τυριών - αλλαντικών
14,80€



[Σαλάτες]

Ελληνική σαλάτα 
με πολύχρωμα ντοματίνια, κρίταμο, καπαρόμηλο,

παξιμάδι απά χαρούπι και μους φέτας

11,50€

Σαλάτα του Καίσαρα 
με κοτόπουλο, μπέϊκον, παρμεζάνα, κρουτόν

και σάλτσα αρωματισμένη με σκόρδο

11,90€

Σαλάτα με κινόα  
με γαρίδες, μάνγκο, πορτοκάλι, τρίχρωμες πιπεριές, αβοκάντο,

goji berry, σάλτσα, πράσινα μυρωδικά και passion fruit

14,20€

Σαλάτα με μοτσαρέλα bufala 
ρόκα, ντοματίνια και βασιλικό και βινεγκρέτ από λευκό βαλσαμικό

10,80€

Σαλάτα με iceberg 
mesklan, ρόδι, φράουλες, πορτοκάλι, ντοματίνια,  

τρίμμα από καπνιστό προσούτο,
 βινεγκρέτ πορτοκαλιού και cottage cheese

12,40€

Σαλάτα με Σολωμό 
iceberg, αβοκάντο, πράσινο μήλο, κρουτόν,

ντοματίνια, σάλτσα από passion fruit και αυγό σολωμού

14,80€

Σαλάτα πράσινη 
με ρόκα, mesklan, φυστίκι αιγίνης, χουρμάδες, κοτόπουλο,  

ντοματίνια και πράσινη βινεγκρέτ με μυρωδικά

12,00€



[Πάστα – ριζότο]
Παπαρδέλες 

με μάγουλα μοσχαρίσια, μανιτάρι, θυμάρι,
ντομάτα και γραβιέρα

11,90€

Πέννες 
με φρέσκο σολομό, κρέμα lemongras με λουίζα και brick

12,90€

Ραβιόλι
 γεμιστό με σπανάκι και ricota με λευκή σάλτσα

αρωματισμένη με δυόσμο και άνιθο

10,80€

Πέννες
 με φρέσκια ντομάτα μοτσαρέλα και βασιλικό

9,50€

Παπαρδέλες
 καρμπονάρα με κοτόπουλο, μπέικον μανιτάρια

και αυγό ποσέ

11,90€

Τορτελάτσι
 με τρούφα και λευκή σάλτσα

12,90€

Ριζότο
 μανιτάρια, κρέμα porcini και φρέσκια τρούφα

14,90€

Ριζότο
 με κατσικίσιο τυρί, κρέμα κολοκύθας και προσούτο

13,90€

Ριζότο μιλανέζε
 με κρόκο κοζάνης και flakes παρμεζάνας

12,90€

Κριθαρότο
 με γαρίδες κολοκύθι και μάραθο

14,80€

Λιγκουίνι
 με θαλασσινά (μύδια, κυδώνια, γυαλιστερές, γαρίδες)

με μάραθο και φρέσκο βασιλικό

16,00€



[Kυρίως πιάτα]
Tomahawk 

μοχαρίσια μπριζόλα με πατάτες baby, ψητά λαχανικά αρωματισμένο βούτυρο
και σάλτσα bearnaise (δύο ατόμων)

55,00€

Μάγουλα μοσχαρίσια (breze) 
με θυμάρι, δενδρολίβανο και κρέμα πατάτας με κρόκο κοζάνης

  17,80€

Rib eye (black angus) 
στη σχάρα με πατάτες baby και αρωματισμένο βούτυρο

29,00€

Φιλέτο χοιρινό
γεμιστό με γραβιέρα, μπέϊκον, μανιτάρια πιπεριά φλωρίνης

σάλτσα από θυμάρι και πουρέ γλυκοπατάτας

17,40€

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 
με πατάτες baby, θυμάρι λαχανικά και λαδολέμονο μουστάρδας

14,90€

Κοτόπουλο στήθος sous vide 
στην σχάρα με ρύζι basmati και πράσινη σαλάτα

14,90€

Φιλέτο μοσχάρι σχάρας 
με κρέμα πατάτας και κρόκο κοζάνης, μανιτάρια ψητά και σάλτσα πιπεριού

27,00€

Μπιφτέκια γαλοπούλας 
με πουρέ γλυκοπατάτας και λαχανικά

14,90€

Κότσι αρνί με πατάτες baby
16,00€

Τραγανή πάπια 
πάνω σε λαχανικά με γιαούρτι καπνιστό και σως τεριάκι

16,50€

Φιλέτο σολομού
ψητό με πουρέ σελινόριζας κρέμα παντζάρι

λαδολέμονο μουστάρδας και βραστά λαχανικά

17,90€

Φιλέτο λαβράκι σωτέ  
με πουρέ παστινάκι κρέμα παντζάρι

λαδολέμονο και βραστά λαχανικά

17,50€

Σφυρίδα στη σχάρα 
με βραστά λαχανικά λαδολέμονο και μαύρο ρύζι

33,00€



[Γλυκά]
Τυραμισού 

με πλούσια κρέμα, μασκαρπόνε  
και άρωμα καφέ

7,50€

Cheesecake 
με φιλαδέλφεια, άρωμα βανίλιας,  

passion fruit και σάλτσα φράουλας

7,50€

Προφιτερόλ
με σου γεμισμένα με παγωτό βανίλια,  

μους λευκής σοκολάτας  
και γκανάζ από σοκολάτα γάλακτος

9,50€

Σουφλέ σοκολάτας 
με παγωτό βανίλιας

8,90€

Banoffee
 με μους καραμέλας και κρέμα patisserie,  

μπισκότο και κρέμα σαντιγί

8,50€

Τάρτα μήλου
 με καραμελωμένα μήλα, άρωμα πορτοκάλι  

και παγωτό βανίλια

8,90€

Creme brulee
 αρωματισμένο με λεβάντα

7,00€

Πανακότα
 με άρωμα μαστίχας και πορτοκαλιού,  

σως καραμέλας και φράουλας

6,50€

Bavaroise σοκολάτας
πάνω σε τραγανή γκοφρέτα φουντουκιού  

με φρούτα του δάσους

8,50€



Το εστιατόριο διαθέτει κυτίο παρατηρήσεων.

Στα φαγητά και τις σαλάτες χρησιμοποιούμε  
ςέξτρα παρθένο ελαιόλαδο ψυχρής εξαγωγής.

Οι γαρίδες είναι κατεψυγμένες ανάλογα την εποχή.

Η φέτα είναι ελληνική.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει
το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο).

Στις τιμές περιλαμβάνονται ΦΠΑ 24%, Δημ. Φόροι 0,5% & σέρβις.

Στο εστιατόριο μας υπάρχει αναρτημένος πίνακας με τις αλλεργιογόνες τροφές.

Εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφική αλλεργία ή δυσανεξία
παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας.

Σας ευχαριστούμε.


