ΣΑΛΑΤΕΣ
SALADS
Buratta με ντοματίνια και παξιμάδια χαρουπιού
Buratta with cherry tomatoes and barley carob
12,00€
Δροσερή πράσινη σαλάτα με λαχανικά, φοινόκιο και φρούτο εποχής
Fresh green salad with vegetables, fennel and seasonal fruit
9,00€
Σαλάτα μανιταριών με ρόκα, ρικότα και κρέμα φράουλας
Mushroom salad with rocket, ricota and strawberry cream
12,00€
ΟΡΕΚΤΙΚΑ
APPETIZERS
Arancini capreze με λιαστή ντομάτα, πέστο ρόκας και τσάτνευ ντομάτας
Arancini capreze with sundried tomato, rocket pesto and tomato chutney
7,00€
Vitello tonnato
9,50€
Ceviche τσιπούρας με μάνγκο και λάδι μαϊντανού
Ceviche seabrean with mango and parsley oil
12,00€
Γκασπάτσιο με μαριναρισμένες γαρίδες και καπνιστό τουρσί μελιτζάνας
Gaspazo with marinated shrimps and smoked eggplant pickles
10,00€
Crispy πατάτες με καπνιστή πάπρικα λάδι τρούφας και πεκορίνο
Crispy potatoes with smoked paprika, truffle oil and pecorino
6,50€

Κοτόπουλο με πάνκο και πικάντικη σάλτσα μουστάρδας
Chicken with panko and spicy mustard sauce
7,00€
Πλατό αλλαντικών τυριών
Plateau with cold cuts and cheese
20,00€
Pizza-Pasta-Bruscetta
Bruscetta με μπρεζάολα κρέμα ρικότα και φρούτο εποχής
Bruscetta with brasaola, ricota cream and seasonal fruit
8,00€
Bruscetta με τυρί κρέμα, καπνιστό σολομό και ρόκα
Bruscetta with cream cheese, smoked salmon and rocket
8,00€
Pizza μαργαρίτα
Pizza margherita
8,00€
Pizza μανιτάρια και λάδι τρούφας
Mushroom pizza with truffle oil
9,50€
Pizza με καπνιστό τυρί, προσούτο και ρόκα
Pizza with smoked cheese, prosciutto and rocket
10,00€
Spaggeti frutti di mare
15,00€
Spaggeti vongole
12,00€
Rizotto μανιταριών

Mushroom risotto
10,00€
ΚΥΡΙΩΣ
MAIN DISHES
Κοτόπουλο μαριναρισμένο με φρέσκα μυρωδικά, baby πατάτες και δροσερή sauce με
τζίντζερ
Grilled marinated chicken with fresh herbs, baby potatoes and ginger sauce
13,00€
Φιλέτο ψαριού ημέρας με αρωματικά χόρτα εποχής και κρέμα λεμονιού
Fish of the day fillet with aromatic seasonal greens and lemon cream
17,00€
Σολωμός ποσέ σε τσάι, flakes πατζαριού και κρέμα αβοκάντο
Pochet salmon in tea leaves, beetroot flakes and avocado cream
18,00€
Tagliatta διάφραγμα με sauce chimichuri
Tagliatta onglet with chimichuri sauce
25,00€
ΓΛΥΚΑ
DESSERTS
Cheesecake με μαρμελάδα μούρων
Cheesecake with berries' jam
6,00€
Γκανάζ σοκολάτας γάλακτος
Ganache of milk chocolate
7,00€
Μούς γιαουρτιού με γλυκό του κουταλιού
Yoghurt mousse with fruit jam
6,00€

