MENU

Σαλάτες / Salads

Ελληνική σαλάτα με μους φέτας
και χαρουπένιο παξιμάδι
Greek salad with feta mousse and carob rusk
Ρόκα με παντζάρια, καραμελωμένο φιστίκι
Αιγίνης και dressing από εσπεριδοειδή
Rucolla salad with beetroots, caramelized
pistachio and citrus dressing
Σαλάτα με μαρούλι iceberg καπνιστό σολομό,
γαρίδες μαριναρισμένες, αβοκάντο
και αρωματικό λαδολέμονο
Iceberg salad with smoked salmon,
marinated shrimps, avocado
and aromatic lemon olive oil dressing

V.G

VeG | G.F

G.F

10,00€

9,00€

V.G

Χειροποίητο ραβιόλι αστακού
με σάλτσα Americaine
Handmade lobster ravioli
with sauce Americaine

12,00€

22,00€

14,00€

Κρέας / Meat

Φιλέτο Black Angus με ψητά λαχανικά, τραγανή
πατάτα με μπεαρνέζ σάλτσα
Black Angus beef fillet with grilled vegetables,
crispy potato and bearnaise sauce

Ορεκτικά / Appetizers

Τραγανά κολοκυθάκια με ντιπ γιαουρτιού,
χαρίσσα και lime
Crispy zucchini with yoghurt dip, harissa and lime

V.G

8,00€

Σούπα γκασπάτσο ντομάτας με τραγανή φέτα
Tomato Gazpacho with crispy feta

V.G

9,00€

Λαυράκι καρπάτσιο, αγγούρι, τσίλι
και σεβίτσε dressing
Seabass carpaccio, cucumber, red chilli
with ceviche dressing

Mafaldine με μανιτάρια, ώριμη παρμεζάνα
και σχοινόπρασσο
Mafaldine with fresh mushrooms, mature
parmesan cheese and chives

G.F

Φρέσκο καβούρι σε μαριναρισμένο χυμό
αγγουριού και αυγά χελιδονόψαρου
Fresh crab in marinated cucumber juιce
and flying fish eggs

14,00€

16,00€

G.F

Χοιρινό sous vide με πουρέ σελινόριζας
και πράσινο μήλο, μπρόκολο με σουσάμι
και σάλτσα κρασιού με σιναπόσπορο
Pork sous vide with celeriac green
apple puree, brocolli with sesame
and red wine sauce with mustards seeds

29,00€

20,00€

Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλο,
σιγομαγειρεμένες πατάτες baby με αρωματικό
βούτυρο, ψητά καρότα σε χυμό πορτοκάλι
Marinated chicken breast, slow cooked baby
potatoes with aromatic butter and baked carrots
in orange juιce

G.F

Αρνάκι* γαλλικής κοπής με πουρέ καρότο
και πλιγούρι με λαχανικά
French cut lamb chops with carrot puree
and bulgur with vegetables

18,00€

22,00€

Φρέσκα Ψάρια / Fresh Fish
Ριζότο - Ζυμαρικά / Rissoto - Pasta

Κριθαρώτο με γαρίδες και ούζο
Orzo pasta with shrimps and ouzo
Ριζότο με φρέσκια σπαράγγια,
αρωματικά και τυρί γραβιέρα Κεφαλονιάς
Risotto with fresh asparagus, herbs
and local gruyere cheese

16,00€

V.G

G.F

20,00€

- Φαγκρί φιλέτο / Seabream fillet

G.F

24,00€

- Λαυράκι φιλέτο / Seabass fillet

G.F

22,00€

12,00€

Garnishes

Παπαρδέλες με μοσχαρίσιο ραγού
και τοπικό τυρί πρέντζα
Papardelle with beef ragout
and local pretza cheese
Σπαγγέτι με πέστο βασιλικού και ρόκας,
κολοκύθι και μανούρι
Spaghetti with basil and rucolla pesto,
zucchini and manouri cheese

- Σολομό φιλέτο / Salmon fillet

14,00€
- Βραστά κολοκυθάκια / Steamed zucchini
- Πατάτες baby / Baby potatoes
- Χόρτα εποχής / local seasonal greens
V.G

11,00€

- Πατάτες φρέσκιες / french fries
- Ρύζι αρωματικό στον ατμό / steamed aromatic rice

MENU

Επιδόρπια / Desserts

9,00€

Τάρτα λάιμ με μαρέγκα και φράουλες
Lime tart with meringue and strawberries
Μούς σοκολάτας με καραμελώμενη μπανάνα, τραγανό κέικ και γλυκά φουντούκια
Chocolate mousse with caramelized banana, crispy cake and sweet hazelnuts

10,00€

Τραγανά φύλλα σφολιάτας με πατισερί βανίλιας Μαδαγασκάρης και φρούτα του δάσους
Cripsy phyllo with Madagascar vanilla patisserie cream and forest berries

8,00€

Παγωτά / Ice-creams

6,00€

Βανίλια, σοκολάτα, σορμπέτ φράουλα, σορμπέτ λεμόνι
Vanilla, chocolate, strawberry sorbet, lemon sorbet

Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο Ελληνικό ελαιόλαδο σε όλα τα πιάτα

We use extra virgin Greek olive oil in all our dishes
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν
λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not
been received (receipt-invoice)
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

Prices are inclusive of all taxes
Το ξενοδοχείο υποχρεούται σε έκδοση λιανικών αποδείξεων

The hotel must issue receipts for all purchases
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία,
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας

Questionnaires are available at the door
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποια από τα
προϊόντα μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή άλλα κοινά
αλλεργιογόνα. Αν έχετε κάποια ευαισθησία παρακαλώ
απευθυνθείτε στο προσωπικό μας, το οποίο θα χαρεί
να σας βοηθήσει.

Please note that some of these products may contain nuts or other
common allergens. If you have any food issues please ask our staﬀ
who will only be too pleased to help.

*προϊόν βαθιάς κατάψυξης

*frozen

GF= Gluten Free
VG= Vegetarian
VeG= Vegan

