
Ορεκτικά €

Αρτοσκευάσματα και συνοδευτικά 1,50

Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα (Με καρύδια και ξινή κρέμα δυόσμου) 4,70

Μπουκιές κοτόπουλου (Με φυστίκι Αιγίνης και σάλτσα φασκόμηλου) 5,50

Σπιτική πίτα λαχματζούν (Με αρνίσιο κιμά, μανούρι, κύμινο) 7,60

Σπανάκι με σύγκλινο Μάνης (Και μπεσαμέλ γκρατινέ) 6,70

Πατάτα ψητή σε χώμα σουπιάς (Με κουρκουμά και αρωματισμένο λάδι δεντρολίβανου) 4,70

Carpaccio λαυράκι (Με μαύρο αλάτι μπατονέτες ξινόμηλου και αυγοτάραχο 

Μεσολογίου) 7,00

Χτένια ψητά (Με βούτυρο οστρακοειδών σε φρικασέ μανιταριών) 9,30

Σαλάτες €

Κινόα σαλάτα (Με ρόκα, ρόδι, φρέσκο κρεμμύδι και vinaigrette λεμόνι) 8,20

Πράσινη (Με μυρωδικά, goji berries, μανούρι, λευκό βαλσάμικο) 7,50

Σπανάκι και ρόκα (Με ταλαγάνι, καραμελωμένα καρύδια, vinaigrette χαρουπόλεμου) 7,70

Σαλάτα από κους κους (Με κολοκύθι, καπνιστό χέλι και κρίταμο τουρσί) 8,00

Σαλάτα του τραπεζιού (Πράσινη σαλάτα με ψητό μοσχάρι, ραπανάκι, παστέλι χειροποίητο 

και καραμελωμένο βαλσάμικο) 9,50

Ζύμες χειροποίητες €

Με καπνιστό Μετσοβόνε (Ρόκα, βαλσάμικο και λάδι ελληνικής τρούφας) 10,70

Με σαλάμι Λευκάδος (Σπανάκι,φέτα και πορτοκάλι) 9,80

Ζυμαρικά €

Ριζότο αγγινάρας (Με φασκόμηλο και λεμόνι) 8,00

Κριθαράκι με χοιρινό (Μπρεζέ, λιαστή ντομάτα και φέτα) 9,00

Ριγκατόνι (Με pesto κολοκυθιού και αλάτι από μπέϊκον) 9,00

Σπαγγέτι ντομάτας (Με κατσικίσιο τυρί και λάδι βασιλικού) 8,30

Παπαρδέλες με κοτόπουλο ραγού (Και αντζούγια) 10,00

Ψάρια €

Σολομός σωτέ (Με κουνουπίδι και vinaigrette πορτοκαλιού) 13,00
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Ξιφίας φιλέτο (Με μους παντζαριού και σάλτσα από ντοματίνια και κάπαρη) 14,00

Φιλέτο λαυράκι γιαχνί (Με σέσκουλα σε σάλτσα γλυκάνισου) 12,00

Κρέατα €

Μάγουλα μοσχαρίσια μπρεζέ (Με πουρέ πατάτας, μπρόκολο σχάρας, σάλτσα κάρδαμο) 14,50

Πανσέτα (4 ωρών σε σάλτσα βατόμουρου) 10,60

Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα σχάρας (Με σπαράγγια, σάλτσα από καραμελωμένα 

κοκκόρια) 15,50

Καρέ αρνί (Με κρούστα μαϊντανού με μπριάμ λαχανικών και πατάτα ψητή και Κρητική 

γραβιέρα) 13,70

Επιδόρπια €

Τριλογία από Crème brulèe (Φυστίκι/ βανίλια/ τσάι του βουνού με μαστίχα Χίου) 5,50

Κρέμα σοκολάτας (Με μπισκότο sable και τραγανή μαρέγκα) 6,00

Φρούτα εποχής 4,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 07/02/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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