
L U N C H  M E N U



[ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ SNACK]
STARTERS AND SNACK

Tο Open faced sandwich με ταρτάρ τόνου, ξινή κρέμα και μικρή σαλάτα ρόκας με ραπανάκι   8¤
The open faced sandwich with tuna tartar, sour cream and baby rocket salad with radish

Tο Open faced sandwich με ταρτάρ μοσχάρι, κρέμα γκοργκοτζόλα,
σαλάτα με βαλεριάνα και πράσινο μήλο   10¤

The open faced sandwich with beef tartar, gorgonzola cream
and salad with valeriana hazelnut and green apple

Tα Black Angus Mini cheeseburger (2) με crisps πατάτας και μικρή σαλάτα   12¤
The Black Angus Mini cheeseburger with potato crisps and baby salad

Tο Ham and cheese toast “our way”   5¤
The Ham and cheese toasted sandwich our way

H σούπα από φρέσκο καβούρι Σκωτίας   9¤
The fresh Scotish crab soup

H κολοκυθόσουπα με κάστανα και galangal   7¤
The pumpkin soup with galagal and chesnuts

H πoλύχρωμη σαλάτα με ανανά, κάσιους gorgonzola και βινεγρέτ από φρούτο του πάθους   7¤
The mixed green salad with pineapple, cashew nuts gorgonzola and passion fruit vinaigrete

H παντζαροσαλάτα με κατσικίσιο τυρί, καρύδι και παγωτό αγριοράπανο   8¤
The beetroot salad with goat cheese, walnut, and horseradish icecream

H πράσινη σαλάτα εποχής με καβουρδισμένο σουσάμι και ασιατικό ντρέσινγκ   7¤
The seasonal field green salad with toasted sesame seeds and Asian dressing

H πίτα ημέρας   8¤
The home made pie of the day

[ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ]
MAIN COURSES

Tο ριζότο με επιλογή από μανιτάρια εποχής   12¤
The seasonal mushroom risotto

Tο ριζότο μιλανέζε με κοτόπουλο και μεσογειακά μυρωδικά   14¤
The risotto Milanese with chicken and herbs

Η Carbonara με καπνιστή πανσέτα και βιολογικό αυγό ποσέ   14¤
The Carbonara with smoked pork belly and bio poached egg

Τα Tortellini με πάπια και foie gras   15¤
The duck Tortellini with foie gras

Το Μοσχαρίσιο διάφραγμα με sauce béarnaise και πατάτες τηγανιτές   20¤
The beef hanging tender with sauce béarnaise and French fries

Ο Σολομός φιλέτο με σόγια, μέλι τζίντzερ και wasabi   14¤
The salmon filet with soy, honey ginger

Το ψάρι ημέρας
The fish of the day

[ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ]
DESSERTS

Pana cotta με γρανίτα καραμέλα   4¤
Pana cotta with caramel granite

Mouse μελιού με παγωτό καρύδι   4,5¤
Honey mouse with walnut ice cream

Κρέμα σοκολάτας γάλακτος με παγωτό καφέ   4,5¤
Milk chocolate crème with coffee ice cream

Λεμονόπιτα σε ποτήρι με μαρέγκες   4,5¤
Lemon pie in glass with meringue

Please inform us for allergies
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες

Bread per person
Ψωμί ανά άτομο  0,50€



Please inform us for allergies

[ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ]
STARTERS

Το Foie gras σωτέ, με αμύγδαλο και μανταρίνι   22¤
The Foie Gras sauté with almond and tangerine

Το μοσχαρίσιο ταρτάρ με παγωτό μουστάρδα   16¤
The beef tartar with mustard ice cream

Τα φρέσκα στρείδια, ψητά με λευκό κρασί και άνηθο  2/10¤ - 4/20¤
The fresh oysters grilled with white wine and dill

Το καπνιστό χέλι στη σχάρα με παντζάρι και εσπεριδοειδή   16¤
Τhe smoked eel grilled with beetroot and citrus fruits

Το ορτύκι με fregola sarda αχλάδι σε κόκκινο κρασί και γκοργονζόλα   16¤
The quail with fregola sarda pear in red wine and gorgonzola

Η γαρίδα σε ζωμό Thai με κουνουπίδι και μελισσόχορτο   18¤
The shrimp in Thai broth with cauliflower and lemon balm

Το καλαμάρι καρμπονάρα   12¤ / 24¤
The squid carbonara

Η Σούπα ημέρας   12¤
Soup of the day

[ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ]
MAIN COURSES

Το αρνί ψημένο με δύο τρόπους, λάχανο και αγκινάρα Ιερουσαλήμ   22¤
The lamb cooked in two ways, cabbage and Jerusalem artichoke

Το μοσχαρίσιο συκώτι με κυδώνι, miso και λαχανίδα   10¤ / 22¤
The beef liver with quince, miso and kale

Η πάπια με καπνιστό παντζάρι, μούρα και μαύρο σκόρδο   26¤
The duck with smoked beetroot, berries and black garlic

Το μοσχαρίσιο διάφραγμα με πουρέ πατάτας και σάλτσα από κρασί port   26¤
The beef hanging tender with potato puree and port wine sauce 

To rib eye ξηρής ωρίμανσης με μανιτάρια εποχής φρικασέ   38¤ 
The rib eye dry aged with seasonal mushroom fricasse

Ο τόνος τατάκι με ζεστή σαλάτα αβοκάντο και τσορίθο   12¤ / 25¤
The tuna tataki with avocado warm salad αnd chorizo

Ο σολομός sous vide με σόγια, μέλι, τζίντζερ και wasabi   22¤
The salmon sous vide with soy, honey, ginger and wasabi

[Put the blame on me MENU]

Aνά άτομο   50¤
Per person

Τυρί Ημέρας   5¤
Cheese of the Day

Snacks & Aperitif   6¤Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες

Bread per person
Ψωμί ανά άτομο  0,50€



D I N N E R  M E N U



[ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ]
DESSERTS

Ο κύλινδρος από bitter σοκολάτα guanaja,
αλμυρή καραμέλα και παγωτό βανίλια   9¤
The cylinder from guanaja bitter chocolate,

salty caramel and vanilla ice cream

The tropical forest με σοκολάτα γάλακτος,
μάνγκο και φρούτο του πάθους   9¤
The tropical forest with milk chocolate,

mango and passion fruit

Το παγωτό καρύδι σε κονσομέ μελιού,
σιτάρι και τσιπς από γάλα   8¤

The walnut ice cream in honey consome,
barley and milk chips

Γλυκό ημέρας ανά άτομο*   8¤
Dessert of the day per person, *minimum 2 persons



D E S S E R T S


