Μεσημεριανό
Σερβίρεται από 13:00 μέχρι 18:00
ΤΑΡΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
με μπισκότο παρμεζάνας, αβοκάντο και chorizo

10.00€
CAPRESE
σαλάτα με μπουράτα με ντομάτα, berries και μαριναρισμένο καρπούζι

12.00€
CARPACCIO ΜΟΣΧΟΥ
με ντοματίνια confit, ξινόμηλο, παρμεζάνα και dressing με μαύρη τρούφα

13.00€
ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
με κρούστα από ποπ κορν και dressing από mango

10.00€
BAO BANS ΜΕ ROAST BEEF
κινέζικο λάχανο τουρσί και μαγιονέζα με wasabi

11.00€
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝΟ
καρύδα, τσίλι, μάνγκο, μήλο και lime

13.00€
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ
με ψητά ροδάκινα, αμύγδαλα, βασιλικό και κρουτόν

12.00€
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΠΟΣΕ
αγγούρι, φιστίκι και βινεγκρέτ λεμονιού

11.00€
ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΝΟΑ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΣΟΛΟΜΟ
με φινόκιο, κρέμα αβοκάντο, λεμόνι και ταχίνι

12.00€
ΣΑΛΑΤΑ THE DALLIANCE
με ανάμεικτα σαλατικά, κοτόπουλο, παρμεζάνα, ντοματίνια, dressing τζίντζερ-μέλι-μουστάρδα

12.00€
ΡΙΖΟΤΟ MASCARPONE
με μασκαρπόνε, σιρόπι μπύρας και καφέ

10.00€

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ SHIITAKE
και κρέμα miso

12.00€

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
με ντοματίνια, ελιά, ρόκα και κοτόπουλο

12.00€

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜISO
με κρέμα μαύρου σκόρδου με miso και σωτέ πατάτες περού

14.00€
ΣΟΛΟΜΟΣ
Σολομός στους 40°C με πουρέ τομπιναμπούρ, με αμύγδαλο, κρίταμο και παντζάρια

15.00€
THE DALLIANCE HOUSE BURGER
με black angus κιμά, μαρούλι, ντομάτα, καραμελωμμένα κρεμμύδια, flakes παρμεζάνας ,
μανιτάρι portobello και σάλτσα από μαύρη τρούφα

16.00€
RIB EYE STEAK
με σάλτσα chimichurri, κρεμμύδια σε αλμυρή καραμέλα, ψητές πατάτες γαλλικές και πουρέ
μαϊντανόριζας

28.00€
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
Πατάτες τηγανιτές / Ψητά Λαχανικά

3.00€
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
με μαρμελάδα ντομάτας, ξηρούς καρπούς, κροστίνι και αποξηραμένα φρούτα

19.00€
PIZZA
με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο, λάδι τρούφας και ρόκα

15.00€
PIZZA
με σάλτσα ντομάτας, παλαιωμένο τυρί με πέστο βασιλικού και σπέκ

16.00€
PIZZA
με σάλτσα ντομάτας, τυρί πικάντικο με τσίλι και wasabi και σαλάμι vetricina

17.00€

Δείπνο
Σερβίρεται από 19:00 μέχρι 00:00
Πρώτα Πιάτα
ΤΑΡΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
με μπισκότο παρμεζάνας, αβοκάντο και chorizo

10.00€
CAPRESE
σαλάτα με μπουράτα με ντομάτα, berries και μαριναρισμένο καρπούζι

12.00€
CARPACCIO ΜΟΣΧΟΥ
με ντοματίνια confit, ξινόμηλο, παρμεζάνα και dressing με μαύρη τρούφα

13.00€
ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
με κρούστα από ποπ κορν και dressing από mango

10.00€
BAO BANS ΜΕ ROAST BEEF
κινέζικο λάχανο τουρσί και μαγιονέζα με wasabi

11.00€
ΜΟΣΧΑΡΙ ΤΑΤΑΚΙ
με πουρέ καρότου αρωματισμένο με τζίντζερ και σάλτσα ponzu

14.00€
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝΟ
καρύδα, τσίλι, μάνγκο, μήλο και lime

13.00€
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ
με ψητά ροδάκινα, αμύγδαλα, βασιλικό και κρουτόν

12.00€
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΠΟΣΕ
αγγούρι, φιστίκι και βινεγκρέτ λεμονιού

11.00€
ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΝΟΑ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΣΟΛΟΜΟ
με φινόκιο, κρέμα αβοκάντο, λεμόνι και ταχίνι

12.00€
ΣΑΛΑΤΑ THE DALLIANCE
με ανάμεικτα σαλατικά, κοτόπουλο, παρμεζάνα, ντοματίνια, dressing τζίντζερ-μέλι-μουστάρδα

12.00€

ΡΙΖΟΤΟ MASCARPONE
με μασκαρπόνε, σιρόπι μπύρας και καφέ

10.00€
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ SHIITAKE
και κρέμα miso

12.00€
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
με ντοματίνια, ελιά, ρόκα και κοτόπουλο

12.00€
ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΩΤΕ
με κρέμα προβολόνε αρωματισμένη με τρούφα

13.00€
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜISO
με κρέμα μαύρου σκόρδου με miso και σωτέ πατάτες περού

14.00€
ΣΟΛΟΜΟΣ
Σολομός στους 40°C με πουρέ τομπιναμπούρ, με αμύγδαλο, κρίταμο και παντζάρια

15.00€
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
με πικάντικο πουρέ κονουπιδιού και relish μάνγκο

18.00€
THE DALLIANCE HOUSE BURGER
με black angus κιμά, μαρούλι, ντομάτα, καραμελωμμένα κρεμμύδια, flakes παρμεζάνας ,
μανιτάρι portobello και σάλτσα από μαύρη τρούφα

16.00€
RIB EYE STEAK
με σάλτσα chimichurri, κρεμμύδια σε αλμυρή καραμέλα, ψητές πατάτες γαλλικές και πουρέ
μαϊντανόριζας

28.00€
ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΟΥ
με πουρέ πατάτας μασκαρπόνε και μαύρη τρούφα και υφές από baby λαχανικά

28.00€
TOMAHAWK
μαριναρισμένη σε υγρό καπνό με πουρέ μανιταριών, αρωματισμένο με κράνμπερις και
σπασμένες baby πατάτες 700 - 900 gr

39.00€
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
με μαρμελάδα ντομάτας, ξηρούς καρπούς, κροστίνι και αποξηραμένα φρούτα

19.00€

PIZZA
με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο, λάδι τρούφας και ρόκα

15.00€
PIZZA
με σάλτσα ντομάτας, παλαιωμένο τυρί με πέστο βασιλικού και σπέκ

16.00€
PIZZA
με σάλτσα ντομάτας, τυρί πικάντικο με τσίλι και wasabi και σαλάμι vetricina

17.00€

Γλυκά
Σερβίρεται από 13:00 μέχρι 00:00
CHEESECAKE
με σιρόπι από φρούτο του πάθους, φυστίκι κροκάν και sorbet μάνγκο

8.00€
ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
με μάντολες και παγωτό βανίλια

7.00€
LEMON PIE
με φρούτα του δάσους και sorbet φράουλα

7.00€
ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΒΛΟΒΑ
με σοκολάτα γάλακτος και αλμυρή καραμέλα
για δύο άτομα

18.00€
BANOFFEE
με κρέμα καραμέλας και φυστικοβούτυρο

7.00€

