MENU

ΨΩΜΙ / BREAD

2€ κατ’ άτομο / per person

ΣΟΥΠΕΣ / SOUPS
Αιγαιοπελαγίτικη Κακαβιά
Aegean Kakavia soup

15,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ & ΟΡΕΚΤΙΚΑ / SALADS & APETIZERS

Χωριάτικη ελληνική σαλάτα με γλυκοπατάτα και καρυκευμένη φέτα
Greek salad with sweet potato and seasoned feta cheese

11,00€

Δροσερή σαλάτα με αγγουράκι, ρεπάνι, δυόσμο και πικάντικα
σανγκλίς με γιαούρτι και φέτα
Cucumber and radish salad with spearmint and spicy shanklish

12,00€

Πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο και ντρέσινγκ από μοσχολέμονο
Green mixed salad with chicken and lime dressing

12,00€

Αθηναϊκή σαλάτα με ψάρι ημέρας σε αβοκάντο
Athenian salad with fish of the day and avocado

15,00€

Καρπάτσιο σφυρίδας με αφρατεμένο ταραμά και ζελεδάκια ούζου
White grouper carpaccio with fluffy taramosalata and ouzo jellies

16,00€

Χταπόδι ψητό* με αγριοβύσσινα και ξινή κρέμα
Grilled octopus* with wild sour cherries and sour cream

17,00€

Τραγανά καβούρια* με μαγιονέζα τσίλι
Crispy crabs* with chilly mayonnaise

18,00€

Καπνιστό χέλι σε ζεστή μελιτζανοσαλάτα
Smoked eel with warm eggplant salad

19,00€

MENU

ΡΙΖΟΤΟ & ΖΥΜΑΡΙΚΑ / RISOTTO & PASTA

Ριζότο με τυρί Σαν Μιχάλη, ντομάτα και βασιλικό
San Michalis cheese risotto with tomato and basil

11,00€

Ριζότο με φρέσκα μύδια, κουρκουμά και μάραθο
Risotto with fresh mussels, turmeric and fennel

13,00€

Φρικασέ μανιταριών με ποντιακούς γιουφκάδες
Mushroom fricassee with traditional Greek pasta

14,00€

Ραβιόλες με εστραγκόν και γαρίδες*
Ravioli with tarragon and shrimps*

16,00€

Σπαγγετίνι με ολόφρεσκιες αχιβάδες, ελαιόλαδο και μαϊντανό
Spaghettini with fresh clams, olive oil and parsley

17,00€

ΚΥΡΙΩΣ / MAIN COURSE

Κοτόπουλο ψητό σε κρέμα πατάτας με αρωματικά βότανα
Grilled chicken and potato cream with herbs

17,00€

Σοφιγάδο, μελωμένο μοσχαράκι με μούστο, πουρέ σελινόριζας
Sofigado, slow cooked beef in grape must, celeriac puree

19,00€

Αρνάκι χουνκιάρ μπεγιεντί
Lamb hunkar begendi

21,00€

Πικάνια, πλούσια σάλτσα dolceforte και τρουφάτο πουρέ πατάτας
Picanha, rich dolceforte sauce and truffled potato purée

29,00€

Φιλέτο μόσχου, σάλτσα από φρέσκο πράσινο πιπέρι και ντιξέλ μανιταριών
Veal fillet, fresh green peppercorn sauce and mushroom duxelles

33,00€

Γιουβαρλάκια σουπιάς*, με φρέγκολα και σάλτσα από πετρόψαρα
Cuttlefish balls*, with fregula and bouillabaisse

20,00€

Το Λαβράκι με γλυκόριζες
Seabass with sweet roots

24,00€

Σφυρίδα, τραγανή πατάτα, γκρεμολάτα με αρωματικά φυτά, ελιές και σπαράγγια
White grouper, crispy potato, gremolata with olives and asparagus

29,00€

Γλώσσα τηγανιτή ή ψητή και τρυφερά μικρά λαχανικά, σάλτσα κάπαρης με λεμόνι
Sautéed or Grilled sole and tender vegetables, capper sauce with lemon

31,00€

MENU

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS

Ζεστό γαλακτομπούρεκο και σορμπέ από εσπεριδοειδή
Warm galaktoboureko and citrus sorbet

7,00€

Τάρτα λεμόνι και μάνγκο
Lemon pie with mango

8,00€

Μους χαλβά με αμύγδαλα, σαλέπι και αφρατεμένος ελληνικός καφές
Halva mousse with almonds, salep and fluffy Greek coffee

8,00€

Paris Brest με ζεστή σάλτσα από καπνιστή πραλίνα φουντουκιού
Paris Brest with hot chocolate of smoked hazelnut praline

8,50€

Σοκολάτα Jivara, κέικ φιστίκι και λεβάντα
Jivara chocolate, pistachio cake and lavender

9,00€

Ώρες λειτουργίας / Operating Hours

1 3:00- 23:30

Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε όλα τα πιάτα εκτός
από τις τηγανητές πατάτες στις οποίες χρησιμοποιείται
πρώτης ποιότητας ηλιέλαιο.

We use extra virgin olive oil in all our dishes apart from the French
Fries where we use top quality sunﬂower oil.
Αγορανομικός υπεύθυνος:
κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου.

Market responsible:
Mr. Ioannis Papageorgiou
Οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους
φόρους και επιβαρύνσεις συμπεριλαμβανομένων
του Δημοτικού φόρου και Φ.Π.A.

Prices are inclusive of all legal taxes, including of
municipality tax and V.A.T.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The establishment is legally required to be equipped with complaint
forms, placed in a speciﬁed location next to the exit.
Το ξενοδοχείο υποχρεούται σε έκδοση λιανικών αποδείξεων.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει
το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-Τιμολόγιο)

The establishment is legally required to issue payment receipts.
The consumer is not obliged to pay if the notice of payment
has not been received (receipt invoice).
Για οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας παρακαλούμε
ενημερώστε τον υπεύθυνο

For any kind of allergy please inform
the Restaurant Manager

προϊόν βαθιάς κατάψυξης
frozen

