
Σούπα

Κακαβιά από πετρόψαρα και φρέσκα λαχανικά 9,50€

Κρύα ορεκτικά

Mousse ταραμά με παξιμαδάκια χαρουπιού 6,50€

Καβουροσαλάτα (από σουρίμι) με φουρνιστό σκορδόψωμο 6,50€

     Φρέσκος αχινός με ζυμωτό ψωμί,αυγοτάραχο Τρικαλινός και finger lime 13,00 €

Παστράμι τόνου πορτοκάλι,κόκκινη ρόκα και φρέσκο κρεμμύδι 13,00€

Ceviche Στείρας με μοσχολέμονο,chilli,κόλιανδρο, αγριοράπανο και ταραμά 17,00 €

Γαύρος μαρινάτος με πιπεριά Φλωρίνης και ροζ πιπέρι 7,00€

Σαλάτες

Ελληνική σαλάτα, ντακάκια από χαρούπι , φέτα Π.Ο.Π Σπερχιάδος, φρέσκια ρίγανη

και καπαρόφυλλα 8,50 €

Σαλάτα  πατζάρια με φακές, σουσάμι, σελινόριζα και μελίχλωρο Λήμνου  8,50 €

Πράσινη πανδαισία με ανάμεικτα φύλλα σαλάτας , μαυρομάτικα φασόλια,

ηλιόσπορο, ξινομυζήθρα και γαρίδες panko 11,00 €

Τόνος Αλοννήσου με τραγανά φύλλα σαλάτας,αγγινάρα, παρμεζάνα,

πασ τό κρόκο αυγού και ψητά ντοματίνια 12,00 €

Βραστά λαχανικά. κουνουπίδι, μπρόκολο,πατάτα β, καλαμπόκι, καρότο,

κολοκύθι με pesto βασιλικού και baby ρόκα 7,80 €

Σταμναγκάθι ή αλμύρα με λαδολέμονο και ανθό αλατιού 7,80€ 

Στεριανοί μεζέδες

Φάβα Λήμνου με φρέσκο κρεμμύδι,ψητά ντοματίνια και κάπαρη  6,20 €

Κολοκυθοκεφτέδες με καρότο,φρέσκια μυρωδικά,φέτα Λήμνου και γιαούρτι   6,80 €

Αλμυροί λουκουμάδες με καλαθάκι Λήμνου και chutney ντομάτας 6,80 €

Μαραθόπιτα σχάρας με ξύγαλο Σητείας 7,50 €



Μεζέδες με Άποψη

Μύδια αχνιστά με μοσχάτο Αλεξανδρείας,μουστάρδα και λεμόνι 8,50 €

Ρεβιθάδα Σίφνου με καπνιστό σκουμπρί και ρεγγοσαλάτα 8,50 €

Γαριδάκι τηγανιτό με καπνιστή πάπρικα και mousse  ταραμά 8,50 €

Λαχανοντολμάδες  γαρίδας με σάλτσα αυγολέμονο και προσούτο Ευρυτανίας 11,00 €

Καλαμάρι κοντοσούβλι με σάλτσα λαδολέμονο 13,00 €

Τηγανιά λαβράκι με σάλτσα κουρκουμά, κάπαρη και chips πατάτας 14,00€

Καπνιστό χέλι “Γείτονα” στο κεραμίδι  15,00 €  

Καλαμάρι γεμιστό με φέτα Λήμνου,μάραθο,άγρια χόρτα και πουρέ αγγινάρα15,00 €

Φιλέτο τόνου με  κρέμα σελινόριζας,σταμναγκάθι,μαιντανό και κάπαρη 17,00 €

Καραβίδες αχνίστες με φρέσκια ντομάτα,σκόρδο,μοσχολέμονο και άγρια χόρτα  17,00€

''Fish and chips'' φιλέτο μπακαλιάρου σε κουρκούτι μπίρας, πατάτες τηγανιτές και

μαγιονέζα σκόρδου 12,00 € 

Χταπόδι σχάρας με mousse καπνιστής μελιτζάνας και μαρμελάδα ντομάτας 13,50 €

Ζυμαρικά-Ριζότα

Ριζότο μπλέ καβούρι με αγριοράπανο,μοσχολέμονο και σχινόπρασο 18,00€

Αχινομακρονάδα με μοσχάτο Αλεξανδρειάς,λεμόνι,σκόρδο και αυγοτάραχο

Τρικαλινός 18,00€

Linguini γαρίδας με σάλτσα ντομάτας και bisque καραβίδας 15,00 €

Κριθαρότο θαλασσινών με φρέσκα όστρακα, καλαμάρι ,γαρίδες και bisque

καραβίδας 15,00 €

Spaghetti καραβίδας με μοσχόλέμονο,φρέσκια ντομάτα και σκόρδο

 32,00€ (για 4 ατομα)

Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας ενημερώστε μας πριν από την παραγγελία

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό

στοιχείο(απόδειξη-τιμολόγιο).Αγορανομικός υπεύθυνος:Nαρλιώτης Γεώργιος

Σας ευχαριστούμε


	

