The First Course / Το Πρώτο Πιάτο

Soup of the day
Σούπα ηµέρας
17€
Homemade salmon marinated with gin and horseradish sorbet
Σπιτικός σολοµός µαριναρισµένος µε τζίν και γρανίτα αγριοράπανο
22€

Garden salad of small vegetables, carob, truffle and raspberry vinaigrette
Κήπος από µικρά λαχανικά, παξιµάδι χαρουπιού, βινεγκρέτ τρούφας και σµέουρο
18€

Mozzarella salad with tomato textures and smoked black olives
Σαλάτα Μοτσαρέλας µε υφές τοµάτας και καπνιστές ελιές καλαµών
19€

Pan fried foie gras with pear and Amaretto foam
Foie gras ποελέ µε αχλάδι και αφρό Amaretto
31€

Langoustine with cauliflower pannacotta and lobster broth
Καραβίδες µε πανακότα κουνουπίδι και ζωµό αστακού
28€

Risotto of the day
Ριζότο ηµέρας
18€

The Fish / Το Ψάρι
Shi drum with Jerusalem artichoke purée, black garlic and red pepper coulis
Μυλοκόπι µε πουρέ αγκινάρας Ιερουσαλήµ, µαύρο σκόρδο και κουλί κόκκινης πιπεριάς
31€

Sea Bass with kale fricassée and fennel confit
Λαυράκι πελαγίσιο µε λαχανίδες φρικασέ και φινόκιο κονφί
39€

The Meat / Το Κρέας
Argentinian Beef fillet with parsnip puree, mushrooms and truffle sauce
Μοσχάρι φιλέτο Αργεντινής µε πουρέ παστινάκι, µανιτάρια και σάλτσα τρούφας
46€

Pork iberico with apple purée, small carrots and whole grain mustard sauce
Χοιρινό ιµπέρικο µε πουρέ µήλου, µικρά καρότα και σάλτσα µε µουστάρδα a’la ancienne
41€

Free-range chicken rôti with peas, asparagus and morchella cream
Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής ροτί µε αρακά, σπαράγγια και κρέµα µορίλιας
32€

Taxes and services included. Our Chef uses olive oil for our salads and sunflower oil for our fried food. The consumer is not obliged to pay, if the notice of payment has not
been received (receipt, invoice). Complying with Government Regulations the bar has at your disposal “Complaint Forms” to be filled in case you wish to file a complaint.
Kindly advise if you have any ingredient intolerance or food allergy
Legal Representative: George Stavrou
Συµπεριλαµβάνονται φόροι και υπηρεσίες. Ο Chef χρησιµοποιεί ελαιόλαδο για τις σαλάτες και ηλιέλαιο για τα τηγανητά. O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν
δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη, τιµολόγιο). Για την προστασία του καταναλωτή, το µπαρ έχει στην διάθεσή σας φόρµα παραπόνων για να
συµπληρώσετε στην περίπτωση
που επιθυµείτε να µας εκφράσετε κάποια δυσαρέσκεια.
Παρακαλούµε ενηµερώστε µας εάν έχετε ευαισθησία σε συστατικά που προκαλούν αλλεργία ή δυσανεξία.
Νόµιµος εκπρόσωπος: Γεώργιος Σταύρου

Mediterranean Culinary Art by Theofanis Stathis

The Sweets / Τα Γλυκά

Cheese Selection
Επιλογή Τυριών
22€
Fruit Salad with Fresh Seasonal Fruits and Sorbet of your choice
Φρουτοσαλάτα µε φρέσκα φρούτα εποχής και σορµπέ τις επιλογή σας
12€
Ice cream in crispy caramel tulips
Παγωτό σε τραγανές τουλίπες καραµέλας
12€
Aromatic brownie with chocolate namelaka and ice cream Szechuan
Αρωµατικό brownie µε ναµελάκα σοκολάτας και παγωτό σετσουάν
12€
Chocolate textures, peanut sponge cake and vanilla ice cream
Υφές σοκολάτας, κέικ φιστίκι και παγωτό βανίλια
12€

Smooth yogurt mousse with homemade jam of red fruit
Απαλή µούς γιαουρτιού µε σπιτική µαρµελάδα κόκκινων φρούτων
12€

Financier with Chios mastiha flavor and caramel cream
Φινανσιέ µε άρωµα µαστίχας Χίου και κρέµα καραµέλας
12€

Taxes and services included. Our Chef uses olive oil for our salads and sunflower oil for our fried food. The consumer is not obliged to pay, if the notice of payment has not
been received (receipt, invoice). Complying with Government Regulations the bar has at your disposal “Complaint Forms” to be filled in case you wish to file a complaint.
Kindly advise if you have any ingredient intolerance or food allergy
Legal Representative: George Stavrou
Συµπεριλαµβάνονται φόροι και υπηρεσίες. Ο Chef χρησιµοποιεί ελαιόλαδο για τις σαλάτες και ηλιέλαιο για τα τηγανητά. O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν
δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη, τιµολόγιο). Για την προστασία του καταναλωτή, το µπαρ έχει στην διάθεσή σας φόρµα παραπόνων για να
συµπληρώσετε στην περίπτωση
που επιθυµείτε να µας εκφράσετε κάποια δυσαρέσκεια.
Παρακαλούµε ενηµερώστε µας εάν έχετε ευαισθησία σε συστατικά που προκαλούν αλλεργία ή δυσανεξία.
Νόµιµος εκπρόσωπος: Γεώργιος Σταύρου

Mediterranean Culinary Art by Theofanis Stathis

