O U R M ENU
C· O·L ·D D·I ·S ·H ·E· S T ·O S ·H · A·R · E

Cheese platter

for 2 €10.00 / for 4 €19.00

Charcuterie platter

for 2 €10.00 / for 4 €19.00

Combination platter

for 2 €10.00 / for 4 €19.00

Fruit platter

€16.00

Roasted pear and arugula salad with chevre cheese, iceberg,
walnuts and shallot vinaigrette

€8.00

Thyme coνfit figs mix salad with roasted hazelnuts, anari cheese
and orange vinaigrette

€8.00

Green apple and fennel salad with cranberries, pomegranate
and sweet lime dressing

€8.00

Tomato tartare with feta panna cotta, balsamic caviar and basil oil

€8.00

Beetroot ravioli with goat cheese, basil oil and avocado

€8.00

Sea bass ceviche with avocado salsa, wasabi aioli and mustard
vinaigrette

€8.00

H ·O· T D·I· S· H ·E· S T ·O S · H· A ·R· E

Shrimps with citrus sauce, carrot cream and mango

€12.50

Foie gras with toasted brioche and caramelized pineapple

€14.00

Slow cooked pork tenderloin with commandaria sauce,
caramelized onions and pumpkin cream

€16.00

Crunchy corn-fed chicken with lemon butter sauce,
mashed potato and crispy chips

€15.00

Coνfit duck fillet with orange-maple sauce and celeriac puree

€17.00

Squid ink Italian ravioli filled with salmon and ricotta cheese
and saffron sauce

€14.00
€3.00

Potato fries
D· E· S· S · E ·R· T·S

Flowerpot Coffee tiramisu with chocolate and fresh basil

€8.00

Pistachio sponge cake with mastiha cream and caramelized almonds

€8.00

Chocolate mousse cake with orange flavor

€8.00

Prices in Euro include all applicable taxes.

Τ Ο ΜΕ ΝΟΥ ΜΑΣ
Κ· Ρ· Υ ·Α Π·Ι ·Α·T ·Α

Ποικιλια τυριων

για 2 €10.00 / για 4 €19.00

Ποικιλια αλλαντικων

για 2 €10.00 / για 4 €19.00

Συνδιασμος

για 2 €10.00 / για 4 €19.00

Ποικιλια φρουτων

€16.00

Σαλατα ροκα με ψητο αχλαδι κατσικίσιο τυρί, άισμπεργκ, καρύδια
και βινεγκρέτ από κρεμμύδι

€8.00

Σαλάτα με αποξηραμένα σύκα καβουρδισμένα φουντούκια και
βινεγκρέτ πορτοκαλί

€8.00

Σαλάτα με πράσινο μήλο και μαραθόριζα αποξηραμένα κράνμπερι,
ρόδι και σάλτσα από μοσχολέμονο

€8.00

Τάρταρ ντοματας με πανακότα από φέτα, χαβιάρι βαλσάμικο και λάδι
βασιλικού

€8.00

Ραβιόλι από παντζαρί με κατσικίσιο τυρί, λάδι βασιλικού και αβοκάντο

€8.00

Λαβρακί σεβίτσε με σάλτσα αβοκάντο, αϊολί από γουασάμπι και βινεγκρέτ
μουστάρδας

€8.00

Ζ· Ε· Σ· Τ· Α Π·Ι ·Α·T ·Α

Γαρίδες με σάλτσα από εσπεριδοειδή, κρεμά καρότου και μάνγκο

€12.50

Φουά γκρα με ψωμάκι μπριός και καραμελωμένο ανανά

€14.00

Χοιρινα φιλέτακια με σάλτσα κουμανταρίας, καραμελωμένο κρεμμύδι
και κρέμα κολοκύθας

€16.00

Τραγανό κοτόπουλο με σάλτσα βουτύρου και λεμονιού, πουρέ πατάτας
και τραγανές φλούδες πατάτας

€15.00

Κονφί στήθος παπιάς με σάλτσα πορτοκαλιού-σφενδάμου και πουρέ
σελινόριζας

€17.00

Ιταλικο ραβιόλι με μελάνι σουπιάς γέμιση σολωμού και σάλτσα σαφράν €14.00
€3.00

Πατατεσ τηγανιτεσ
Ε ·Π· Ι· Δ·Ο· Ρ ·Π ·Ι ·Α

Τιραμισού καφέ με σοκολάτα και φρέσκο βασιλικό

€8.00

Παντεσπάνι από φιστίκια Αιγίνης με κρέμα μαστίχας και
καραμελώμενα αμύγδαλα

€8.00

Μους σοκολάτας με απαλή γεύση πορτοκαλιού

€8.00

Οι τιμές είναι σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους.

