…για αρχή
Ελληνική μπρουσκέτα
με χωριάτικο λουκάνικο, baby μανιτάρια,
κρεμμύδια, χρωματιστές πιπεριές &
μυρωδικά - 5.80
(V) Κολοκυθοκεφτέδες
σερβίρεται με ντιπ από γιαούρτι & μέντα –
6.40
Γεμιστά μανητάρια
με πράσο, μπέικον και τυρί – 7.40

Φλογέρες με Φέτα
με ρακόμελο,καβουρδισμένα καρύδια, μαύρο
σουσάμι & κόκκους κόκκινου πιπεριού - 7.40

Τυροκροκέτες
με
μαρμελάδα ντομάτας και μέντα - 7.20
(V) Γλυκοπατάτα με ρεβύθια, φέτα,
ελαιόλαδο, κύμινο, κόλιανδρο, χυμό &
ξύσμα λεμονιού - 6.80

Σαλάτες
(V) Ελληνική
Φρέσκια ντοματίνια, αγγούρι, κρέμα φέτας με
ρίγανη, ελιές, κάπαρη, ψητές πιπεριές, κρεμμύδι,
σχοινόπρασο
ελαιόλαδο
&
βαλσάμικο
εσπεροειδών - 9.20

Σαλάτα του Καίσαρα
μαρούλι,
φιλέτο
κοτόπουλο,
νιφάδες
παρμεζάνας, κρουτόν, τραγανό μπέικον και
σάλτσα Καίσαρα - 8.90

(V) Τονοσαλάτα

πράσινη σαλάτα με τόνο, βραστές πατάτες,
αυγό, πράσινα φασόλια στον ατμό, ντοματίνια,
κάπαρη, καλαμπόκι, ελιές και καπνιστή κόκκινη
πιπεριά – 9.40

(V) Πράσινη Σαλάτα με Χαλούμι

Ψητό χαλλούμι, μαρούλι, φρέσκα μανιτάρια,
άνηθο, φρέσκα κρεμμυδάκια και βινεγκρέτ μέλι
μουστάρδας - 8.80

Σαλάτα με Προσούτο & Κινόα

Σαλάτα με παντζάρι

τραγανό καπνιστό προσούτο, ρόκα, μαρούλι,
κινόα, φρέσκια μοτσαρέλα, πράσινο μήλο,

βραστό παντζάρι, μήλο, κρουτόν, καρύδια,
κόλιανδρο,
μάραθο,
ελληνικό
γιαούρτι,
ελαιόλαδο - 8.70

ντοματίνια & σως φράουλας – 9.80

Ελληνικά πιάτα
Μουσακάς

Μοσχάρι στιφάδο

στρώσεις από πατάτες και μελιτζάνες, με
κιμά και μπεσαμέλ – 11.40

Κομμάτια μοσχαριού σε σως φρέσκιας
ντομάτας,
κρεμμύδι
και
μυρωδικά,
σερβίρεται με ρύζι μπασμάτι – 11.10

Αρνάκι Κλέφτικο
Αργοψημένο με σκόρδο, λεμόνι, μουστάρδα,
μέλι & μυρωδικά, σερβίρεται με πατάτες
φούρνου – 14.40

Ζυμαρικά - Ριζότο
Σπαγγέτι με πέστο αβοκάντο, ντοματίνια
& μανιτάρια - 11.40

Πέννες με χωριάτικο λουκάνικο, πράσο,
πολύχρωμες πιπεριές, σκόρδο, κρέμα
γάλακτος, γιαούρτι & μυρωδικά - 11.60

Γαρίδες σαγανάκι Ριζότο
με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, φέτα & βασιλικό 15.80

Κυρίως Γεύματα
Φιλέτο Μόσχου
σερβίρεται με σως πιπεριού & baby πατάτες
σωταριμένες με βούτυρο - 25.30

(V) Τσιπούρα σωτέ
με άχυρα πατάτας, χόρτα εποχής,
σερβίρεται με σάλτσα λαχανικών – 16.70

Καρέ Αρνιού
σερβίρεται με πουρέ πατάτας με
κουρκουμά, τραγανά κρεμμύδια & και σως
σκόρδου με βούτυρο -19.10

(V) Φιλέτο Σολωμού
πουρέ αρακά, σάλτσα από ντοματίνια,
δυόσμο & κρεμμύδι - 15.70

Κόντρα φιλέτο
με σως από δαμάσκηνα σερβίρεται με
σπασμένες τηγανιτές πατάτες - 15.20

Λαυράκι σωτέ
με μαυρομάτικα κοκκινιστά, πανσέτα &
σπανάκι - 17.20

Χοιρινό φιλέτο
με σάλτσα μουστάρδας με μπύρα &
μυρωδικά, σερβίρεται με ψητά λαχανικά
μαριναρισμένα με βασιλικό & βαλσάμικο –
16.30

Κοτόπουλο φιλέτο
με μανιτάρια αλά κρεμ, σερβίρεται με ρύζι
μπασμάτι – 14.80

Επιδόρπια
Γκανάζ μαύρης σοκολάτας με κάσιους,
σκόνη ελληνικού καφέ, θρυμματισμένα
σπιτικά μπισκότα σοκολάτας και νιφάδες
αλατιού - 7.30

Μπανόφι - σπιτικό μπισκότο σοκολάτας,
καραμέλα, μπανάνα και κρέμα τυριού - 6.70

Σουφλέ σοκολάτας με φράουλες - 7.10

Μηλόπιτα με παγωτό καραμέλας και κρέμα
αμαρέτο - 7.20

Lemon Pie - 6.90

Εποχιακά φρούτα - 6.40

