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 Ορεκτικά 

Κρέμα καλαμπόκι 
Με chips bresaola & tabbouleh καλαμπόκι 

€ 9,00 

Dolmas in love 
Nτολμαδάκια Κασσιώτικα με dip Γιαουρτιού και πατάτες paille 

€ 12,00 

Pecking duck rolls 
Rice paper rolls με τραγανή πάπια, λεπτοκομμένα λαχανικά & σάλτσα hoisin        

€ 9,00 

Σολομός μαρινάτος  
Με  κρέμα τόνου, baby ρόκα, κάπαρη, μυρωδικά , ψωμί ολικής & lime 

€ 17,50 

Ceviche λαβράκι  
Με lime,κολοκύθι σχάρας, κρεμμύδι τουρσί, σάλτσα chimichurri & cracker από χαρούπι                                                                                          

€ 14,00 

Γαρίδες tempura  
Spicy mayo και wakame      

€ 15,00 

Μανιτάρια sauté με άρωμα σκόρδο, κρέμα τυριού & πατάτας 
Κρόκο αυγό από κότες ελευθέρας βοσκής                

€ 9,00 

Χορτόπιτα σχάρας  
Με λαδόπιτα, γλυκό καρότο, κρέμα ανθότυρου και μυρωδικά 

€ 10,00 

Ratatouille  
Μπριάμ σχάρας με κρέμα πατάτας, λάδι μέντας, ντομάτα confit  και ελιόψωμο 

€ 8,00 

 

Σαλάτα 

Σαλάτα Burrata 
Με ντοματίνια, φλοίδες αγγούρι, φασολάκια & baby καρδιές αγκινάρας   

€ 13,50 
 

Σαλάτα Caesar’s 
Iceberg και baby gem με παρμεζάνα, crouton και μανιτάρια πλευρώτους  

€ 13,00 

Ανάμεικτη σαλάτα με πάπια & κυδώνια  
Τυρί Gorgonzola , κρεμμύδια τουρσί, ροκά και sauce μούρων με ξύδι  Lampone 

€ 15,00 

Οσπριάδα Κρήτης   
Με καπνιστό σολομό, λευκό ταραμά, σαλάμι Λευκάδος, ψητή πιπεριά και κρίταμο  

€ 14,00 

Χλιαρή σαλάτα από Σπανάκι  
Με ψητό ταλαγάνι ,αμύγδαλο ,ντοματίνια confit και πετιμέζι 

€ 12,00 

Σαλάτα με παντζάρια  
Αχλάδι σχάρας, crumble αμύγδαλο, ταχίνι και τυρί brie 

€ 18,00 

Quinoa με καπνιστό χέλι  
Κόκκινα κρεμμύδια, ψωμί σχάρας, αβοκάντο και μοσχολέμονο 

€ 15,00 

Menoo salad 
τρυφερές καρδιές γαλλικής σαλάτας με ντοματίνια, παρμεζάνα και vinaigrette βαλσάμικο 

€ 12,00 

Menoo salad με κοτόπουλο 
τρυφερές καρδιές γαλλικής σαλάτας με ντοματίνια, ψητό κοτόπουλο, παρμεζάνα και 
vinaigrette βαλσάμικο 

€ 14,00 

 

 



 

 

Update Nov ‘21 

 

 

Pasta- Risotto 

Σκιουφιχτά από χαρούπι  
Με κοτόπουλο σχάρας, ψητά λαχανικά, φρέσκια ντομάτα και βασιλικό                                      

€ 14,00 

Σπαγγέτι από κολοκύθι  
Με κιμά από μανιτάρια του δάσους, γάλα καρύδας, τυρί vegan και καρύδια 

€ 12,00 

Spaghetti Carbonara  
Με guanciale, κρόκο αυγού Bio & pecorino Romano  

€ 15,00 

Πέννες με μοσχαρίσια μάγουλα κατσαρόλας 
Ντοματίνια, κολοκύθι και κατσικίσια φέτα    

€ 16,00 

Νιόκι από  φρέσκο σπανάκι  
Με τυρί gorgonzola & καβουρδισμένο κουκουνάρι 

€ 22,00 

Κριθαρώτο  
Με γαρίδες σε σάλτσα bisque με φρέσκια ντομάτα                                              

€ 21,00 

Risotto  
Με παρμεζάνα Regiano & λεμόνι 

€ 18,00 

Risotto  
Με άρωμα τρούφας, μανιτάρια porcini και φρέσκο θυμάρι   

€ 20,00 

Σπαγγέτι με σολομό  
Βότκα, σπαράγγια, σχoινόπρασο και παρμεζάνα  

€ 20,00 

  

Κύρια Πιάτα 

Wagyu burger                                                                                                                                         
μοσχαρίσιο μπιφτέκι από Wagyu beef, ψωμάκι brioche, τυρί cheddar, πίκλες αγγουριού, 
crispy guanciale, πατάτες τηγανιτές, onion jam & homemade ketchup  

€ 25,00 

Steak κουνουπίδι  
με sauce κολοκύθας, διάφορες υφές κουνουπιδιού, ψητά echalote & ξύδι lampone 

€ 11,00 

Μπιφτεκάκια σχάρας  
Με ΒΒQ sauce, πατάτες sauté, ψητά λαχανικά 

€ 16,00 

Χοιρινή μπριζόλα μαύρου χοίρου 
Με ψητές πατάτες, καρότο σχάρας με πουρέ καρότο και σάλτσα από θυμάρι και μέλι 

€ 26,00 

Μπούτι  κοτόπουλο 
με  BBQ τσικουδιάς, baby πατάτες, σταμναγκάθι και τηγανιτά κρεμμύδια  

€ 19,00 

Μοσχαρίσια tagliata Flat iron steak 
Με πουρέ σελινόριζα, τηγανίτα πατάτας και σάλτσα με μαντζουράνα και ροζ πιπέρι                                           

€ 23,00 

Φρέσκο ψάρι ημέρας  
Φιλέτο ψαριού με κουσκούς κουνουπιδιού, λαχανικά σχάρας, ξερή ντομάτα και σάλτσα με 
μοσχολέμονο  

€ 30,00 
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ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Pavlova  
με κόκκινα φρούτα του δάσους & κρέμα legere   

€ 8,00 

Tiramisu classique  € 8,00 

Profiteroles 
Με πικρή σοκολάτα και κρέμα Legere 

€ 8,00 

Cheesecake Passion fruit 
Με λευκή σοκολάτα, sake & compote passion fruit 

€ 8,00 

Soufflé Glace 
Με Drambuie & sauce μανταρίνι                   

€ 10,00 

 


