
ΟΡΕΚΤΙΚΑ 

Μοσχαρίσιο Carpaccio αρωματισμένο με λάδι τρούφας και αλάτι νόρι 13e 

Tar-tar από λαυράκι με αβοκαντο,τεκίλα και διάφορα μυρωδικά 10e 

Vitello tonnato ( Σιγομαγειρεμένες λεπτές φέτες μοσχαριού με σάλτσα τόνου ) 11e 

Μπρουσκέτα Μεσογειακή 6e 

Μπρουσκέτα με μους καπνιστού σολομού,φινόκιο και πέστο άνηθου 8e 

Μανιτάρια γεμιστά με μπέικον,μοτσαρέλα,καβουρδισμένο καρύδι και πέστο ρόκας 

7e 

Προσούτο με πεπόνι,μασκαρπόνε και σάλτσα δυόσμου 8e 

Ποικιλία Τυριών 10e 

Ποικιλία Αλλαντικών 10e 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ 

Caprese ( Μοτσαρέλα με ντομάτα,ντοματίνια και πέστο βασιλικού ) 8e 

Σαλάτα μεσκλάν με ανάμεικτα λαχανικά σωτέ,αρωματισμενό κρουτόν και 

καβουρδισμένο φιλέ αμυγδάλου 8e 

Φρέσκια ρόκα με σπαράγγια σωτέ,κατσικίσιο κορμό,καβουρδισμένο σουσάμι και 

dressing μελιού 9e 

Τονοσαλάτα με φρέσκο αρωματισμένο ποσέ τονάκι,horseradish και dressing 

μυρωδικών 9e 

Σαλάτα του καίσαρα με αυθεντικό dressing 10e 

Σαλάτα iceberg,radicchio με φρούτα εποχής,καραμελωμένο φουντούκι και dressing 

wasabi 9e 

 

PASTA + RISOTTI 

Κριθαρότο με κρέμα γλυκοκολοκύθας , αιγίνης και χτένια 12e 

Ριζότο μανιταριών 9e 

Ριζότο με ιταλική παvσέτα ,τοματίνια και κρέμα φασκόμηλου 10e 

Ταλιατέλες από μελάνι σουπιάς 11e 

Τορτελίνι γεμιστό με τυριά,μανιτάρια και σάλτσα κρασιού 10e 

Ραβιολι γεμιστό με τυριά και μυρωδικά με σάλτσα παρμεζάνας 10e 



Παπαρδέλες με μοσχάρι 10e 

Λιγκουίνι με μπίσκ και γαρίδες 12e 

Λιγκουίνι με σωτέ λαχανικά,λάδι σκόρδου και κρεμολάτα 8e 

Aglio e Olio 8e 

Αυθεντική Καρμπονάρα 10e 

 

ΚΥΡΙΩΣ 

Φιλέτο μόσχου (220gr) με βούτυρο θυμαριού 22e 

Χοιρινή σπαλομπριζόλα (700gr) 15e 

Φιλετάκια χοιρινά με τσίπς προσούτο και σάλτσα φασκόμηλο 14e 

Κοτόπουλο με πέστο λεμονιού 12e 

Burger απο 100% μοσχαρίσιο κιμά (250gr) 13e 

Σολωμός σχάρας 16e 

 

Pizza 

Pizza μαργαρίτα 10e 

Pizza mediterraneo 11e 

Pizza με μανιτάρια και προσούτο 12e  

Pizza με σαλάμι μιλάνου,πιπεριές και καραμελωμένα κρεμμύδια 12e 

Pizza τεσσάρων τυριών 11e 

Pizza με καπνιστή μπριζόλα,μανιτάρια,πιπεριές και αυγο 12e 

 

ΓΛΥΚΑ 

 Semifredo με κουλί φράουλας 8e 

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια 8e 

Cheesecake με κρέμα λεμόνι και φρούτα του δασους 7e 

Επιλογές παγωτού(Βανιλια,Σοκολατα,Φράουλα) 1.5e/μπαλα 

Φρουτοσαλάτα 6ε 

   



Side dishes 

Φρέσκια σαλάτα μεσκλάν 

Πατάτες baby σωτέ αρωματισμένες με θυμάρι 

Κινόα ταμπουλέ με λαχανικά και μυρωδικά 


