
                                 Aperitivo

Tapas με χωριάτικη σαλάτα                                                    6,50

Greek salad tapas

Tapas φούρνου με τυρί και jamon                                          7,50

Oven bake cheese tapas

Tapas μαννιταριών με μυρωδικά και τρουφέλαιο                            6,50

Mushrooms tapas with troufle oil

Tapas πιπεριά Φλωρίνης, ανθότυρο, σαλάμι Λευκάδας                     6,50

Tapas with sweet pepper, 'anthotiro' cheese, sausage

Tapas με καπνιστή μελιτζάνα και γραβιέρα                                 7,00

Tapas with aumbergine mouse and gruyere

Αχλάδι ποσέ σε κρασί γεμιστό με μανούρι και jamon                       8,50

Pears poached in red wine stuffed with cheese and jamon

Μύδια πικάντικα με τυρί καμπράλες και jamon                             7,50

Spicy musseels with cabrales cheese and jamon

Τυλιχτές γαρίδες με μους φέτας και κρέμα ντομάτας                       9,00 

Shrimp rolles with feta cheese and tomato cream

Tacos κοτόπουλο με σάλτσα γιαούρτι δυόσμο                               8,00

Chicken tacos with yogurt-carot sauce  



Καλαμάρι σχάρας με φάβα μελάνι, μαρελάδα λεμονι,σαφράν                9,00

Grilled squid with black fava and lemon saffron marmelade

Πατάτες Bravas με αυγό                                                    7,00

Bravas potatoes with sweet-chilli sauce and egg

Ποικιλία αλαντικων – τυριών  (2 ατομων)                                  14,00

Lunch meat – cheese platter (2 person)

Ψωμί                                                                            1,50

Pan

                          Ensaladas

Σαλάτα ρόκα με μανούρι και κοτόπουλο                                     9,00

Rocket salad, manouri cheese, chicken and tomatoes

Σαλάτα πράσινη με ροδάκινο,ανθότυρο,

καραμελωμένο μπείκον σε Ισπανική μπυρα                                  9,50

Green salad with peach, beacon, in Spanish beer

Χταπόδι καρπάτσιο με σαλάτα και ψητό αβοκάντο                          8,50

Octopus carpaccio with salad and roasted avocado

 



                                     Platos

Λιγκουίνι με καραβιδοουρές, ντομάτα και φρέσκο βασιλικo               14,00

 Linguini with scampi tails, tomato, and fresh basil

Κριθαρώτο μανιτάρια με λάδι τρούφας                                     13,50

Orzo with mushrooms and troufle oil

Paella valenciana, με κοτόπουλο και θαλασσινά                          13,00      

Paella valenciana, with chicken and seafood                                       

Μοσχαρίσια φιλετίνια πιπεράτα με πατάτες baby                         18,50   

Pepper beef fillet with baby potatoes

Μοσχαρίσιος σιδηρόδρομος με πουρέ πατάτα – καρότο                    15,50

Beef railroad in sous vide with potato and carrot puree

 

Κλασικό burger με αυγό και φρέσκιες πατάτες τηγανητές                11,00 

Classic burger with egg and fresh fried potatoes

Ρουλάντεν από φιλέτο κοτόπουλο και jamón, με pisto                    13,50 

Rouladen from chicken and jamón with pisto

Μπακαλιάρος ρολό σε κρούστα με ντoματίνια,ροκα και aioli              12,50 

  Role code in muesli crust with tomato,rocket salad and aioli



Σφυρίδα με σαλάτα από φακές, φρέσκα μυρωδικά και λαδολεμονο          15,00

Grouper with lentil salad, fresh herbs and lemon-oil sauce

Γεμιστό ψαρονέφρι με γραβιέρα και πατάτες baby σε πουρέ καρότου     14,50 

Staffed tenderloin with gruyere and baby potatoes in carot puree

                                    Postres

Cheesecake λευκής σοκολάτας με κομμάτια φραούλας,ούζο-εστραγκόν    8,50

White chocolate cheesecake with stawberries and ouzo - estragon sauce

Κρέμα σοκολάτας αρωματισμένη με τεκίλα και καραμέλα                    7,50

Chocolate cream flavored with tequila and butterscotch

Crème Catalana                                                                7,00

                                              Menu By Chef : ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΗΣ


