
STARTERS
Χειροποίητα gnocchi με pesto από kale και φυστίκι Αιγίνης  .......................... € 12,00

Mini burgers με μαρμελάδα τομάτα και τυρί caprino ...................................... € 10,00

Μαλακά tαcos με γαρίδα, αβοκάντο, αγγούρι και lime ................................... € 11,00

Ψάρι ημέρας tartare με βασιλικό, εσπεριδοειδή και κουνουπίδι τουρσί ......... € 14,00

Μοσχαρίσιο carpaccio, γραβιέρα, μανιτάρια shimeji και μαγιονέζα τρούφας ....... € 13,00

Γαρίδες tempura, σόγια, mango και aioli από ψητές κόκκινες πιπεριές .......... € 12,00

Σιγοψημένο μοσχάρι σε μαλακά πιτάκια με μαριναρισμένη τομάτα,  
sour cream και κρεμμύδι πίκλα ...................................................................... € 10,00

MAIN DISHES
Black angus striploin με baby λαχανικά  
και βούτυρο από καραμελωμένα κρεμμύδια .................................................. € 23,00

Ψητό στήθος από βιολογικό κοτόπουλο με λεμόνι,  
θυμάρι και καπνιστή πατατοσαλάτα ............................................................... € 13,00

Φρέσκο ψάρι ημέρας με σέσκουλα, σελινόριζα και λεμόνι confit .................... € 23,00

Casarecce με γαρίδες, σαλάμι chorizo και κολοκύθι ....................................... € 13,00

Fettuccine με σιγοψημένη μοσχαρίσια στηθοπλευρά,  
λιαστή τομάτα και βασιλικό ............................................................................ € 12,00

Beef burger με τυρί provolone, bacon, iceberg,  
μαγιονέζα και καραμελωμένα  κρεμμύδια  ..................................................... € 13,00

Burger με τραγανό κοτόπουλο, guacamole,  
γραβιέρα και harissa sour cream .................................................................... € 12,00

MENU

SALADS
Σαλάτα με noodles ρυζιού, ψιλοκομμένα λαχανικά, ανανά,  
σουσάμι και μαριναρισμένο κοτόπουλο .......................................................... € 11,00

Σαλάτα superfood με γλυκοπατάτα, κινόα, baby σπανάκι,  
μαύρη σταφίδα και cashews  .......................................................................... € 12,00

Iceberg με ψητό κοτόπουλο, prosciutto και caesar dressing  .......................... € 11,00

Πράσινη ανάμεικτη με τοματίνια, γραβιέρα, καραμελωμένα φουντούκια  
και vinaigrette από κόκκινα βατόμουρα ......................................................... € 9,00

Σαλάτα με ρόκα, μαύρες φακές beluga, ψητή κολοκύθα και ανθότυρο .......... € 11,00

DESSERTS
Compote μήλο, καραμελωμένη σφολιάτα και παγωτό βανίλια ....................... € 6,50

Mousse σοκολάτας γάλακτος, φρούτο του πάθους και crumble αμυγδάλου ... € 7,00

Ganache bitter σοκολάτας, αλμυρή καραμέλα, μπανάνα και φουντούκι ......... € 7,00

Lemon pie, μαρέγκα και φρούτα του δάσους .................................................. € 6,50

FLATBREADS
Chorizo, φρέσκια mozzarella, κολοκυθάκι και λεπτοκομμένο κρεμμύδι ......... € 12,00

Mascarpone, γλυκιά κολοκύθα, prosciutto και φύλλα ρόκας .......................... € 13,00

Margherita με σάλτσα από ψητές τομάτες, mozzarella και βασιλικό ............... € 11,00

PLATEAU
Επιλεγμένων τυριών ...................................................................................... € 16,00

Επιλεγμένων αλλαντικών ............................................................................... € 14,00

Ανάμεικτο ...................................................................................................... € 25,00

Kαλαθάκι με ψωμάκια και κριτσίνια 2,50 € / άτομο

Παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες

Για όλα μας τα προϊόντα χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο, ενώ για τα τηγανητά χρησιμοποιείται σπορέλαιο. Τα κρέατα μας είναι 
φρεσκοκατεψυγμένα. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη). 

 
 

Το κατάστημα διαθέτει υποχρεωτικά φύλλα διαμαρτυρίας για τους πελάτες σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες 
τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Αγορανομικός Υπεύθυνος: Τσάπαρης Ιωάννης


