Το μενού επιμελείται ο
Σεφ

Ώρες λειτουργίας
18:00-23:00

Σαλάτα Ελληνική Χωριάτικη

Χρυσικόπουλος
Χρήστος

7,40€

Πράσινη Σαλάτα
με καπνιστό τόνο, ξινόμηλο, παντζάρι και vinaigrette μήλου
9,40€

Ανάμεικτη Σαλάτα
με ψητό κατσικίσιο τυρί και vinaigrette λιαστής τομάτας
9,90€

Τραγανά Πιτάκια με Παστουρμά και Κασέρι
με dip τομάτας και βασιλικού
8,90€

Γαριδοπιτάκια
σε φύλλο ρυζιού σερβιρισμένα με γλυκοκαυτερό chilli
8,90€

Χαλούμι Σχάρας
με μαρμελάδα ρόδι, κόκκους κόκκινου πιπεριού και λάδι μέντας
7,90€

Σούπα Λαχανικών Βελουτέ
με παρμεζάνα, πολύσπορα κρουτόν και ελαιόλαδο αρωματισμένο με τρούφα
7,20€

Ταλιατέλες με Μπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο
βρασμένες σε ζωμό σαφράν, με κουκουνάρια και flakes παρμεζάνας
9,80€

Πένες με Τοματίνια και Σάλτσα Τομάτας με Βασιλικό
7,20€

Ραβιόλια
με σάλτσα λιαστής τομάτας, κάπαρη και γραβιέρα Νάξου
9,50€

Ριζότο Καρμπονάρα
9,90€

Ριζότο Λεμονάτο με Καπνιστό Σολομό
με φρέσκο μάραθο και lemongrass
11,90€
Είμαστε στη διάθεση του κάθε πελάτη που επιθυμεί να γνωρίζει εάν κάποια πιάτα περιέχουν συγκεκριμένα συστατικά. Παρακαλείστε να ενημερώσετε το σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε αλλεργία ή
ειδική διατροφική απαίτηση για την οποία πρέπει να είμαστε ενήμεροι, όταν σας παίρνουμε παραγγελία.
Νόμιμες Επιβαρύνσεις: Δημοτικός φόρος 0.5%, ΦΠΑ 24% | Τα κατεψυγμένα προϊόντα έχουν επιλεχθεί για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Στις σαλάτες χρησιμοποιείται εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο, στο τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο

Το μενού επιμελείται ο
Σεφ

Χρυσικόπουλος
Χρήστος

Ώρες λειτουργίας
18:00-23:00
Βελουτέ Φινόκιο σε ζωμό Καβουριού και Φιλέτα Τσιπούρας
αρωματισμένα με κουρκουμά
14,00€

Φιλέτο Σολομού Ποσέ
με φρέσκα σπαράγγια και αρωματικά λιγκουίνι με μελάνι σουπιάς
17,50€

Γαρίδες Γιουβέτσι
12,50€

Πέστροφα Ποσέ με Baby Σπανάκι
με ξύσμα λεμονιού και σάλτσα ζεστής μαγιονέζας
15,20€

Κοτόπουλο Φιλέτο Μπούτι

με σάλτσα από ελιές, πέστο βασιλικού και πάπρικα, σερβιρισμένο με πουρέ πατάτας
9,00€

Χοιρινό Φιλέτο με Σάλτσα Εστραγκόν

με καραμελωμένα παντζάρια και καρύδια, πουρέ καρότου με τζίντζερ,
πουρέ σελινόριζας με κάρδαμο, και τραγανά κολοκυθάκια
11,90€

Κοτόπουλο Κεμπάπ

με σουμάκ και ζεστή πατατοσαλάτα με φρέσκο κρεμμυδάκι και δυόσμο, και δροσερό αϊράνι
9,50€

Αρνίσιο Κότσι
μαγειρεμένο με μαύρη μπύρα και δενδρολίβανο, με ρεβίθια και κόκκινη κολοκύθα στη γάστρα
12,90€

Rib Eye Black Angus

με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
29,00€

Επιδόρπια
Σουφλέ Σοκολάτας με Παγωτό Βανίλια
7,00€
(επιπλέον μπάλα παγωτό: +2,50€)

Μπάλες Λευκής Σοκολάτας γεμιστές με Σουδάκια Κρέμας
με crumble και ζεστή σάλτσα σοκολάτας bitter
9,00€

Τραγανά Φύλλα Σφολιάτας με Κρέμα Μάνγκο
8,50€

Τάρτα με Κρέμα Σταφύλι και Λεβάντα
7,90€

San Pellegrino
3,40€

Acqua Panna
3,10€

Μεταλλικό Νερό
1,70€

