Σνακ / Snacks
• Ομελέτα με υλικά της επιλογής σας

7,00€

(τυρί, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, μανιτάρια, τομάτα, πιπεριές)
Omelete of your choice
(cheese, ham, bacon, sausages, mushrooms, tomato, peppers)
• Tortilla κοτόπουλο

8,50€

με guacamole, cheddar και πιπεριά τουρσί
Chicken tortilla
with guacamole, cheddar cheese and pepper pickle
• Club sandwich

10,00€

με καπνιστή μπριζόλα, κασέρι Ξάνθης και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Club sandwich
with smoked pork steak, kasseri cheese from Xanthi and french fries
• Beef burger

12,00€

με καραμελωμένα κρεμμύδια και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Beef burger
with caramelized onions and French Fries
• Mille-feuille λαχανικών

9,00€

με ανεβατό Γρεβενών και αρωματικό ελαιόλαδο
Vegetable Mille-feuille
with anevato cheese from Grevena and aromatic olive oil
• Ποικιλία από ελληνικά τυριά και αλλαντικά
Greek cheese and cold cuts platter

10,00€

• Σαλάτα κοτόπουλο

10,00€

με καρδιές μαρουλιού iceberg, ψητό κοτόπουλο, λιαστή τομάτα,
γραβιέρα Νάξουκαι dressing μουστάρδας
Salad with baby gem
iceberg, grilled chicken, dried tomato, graviera cheese from Naxos
and mustard dressing
• Σαλάτα Σολομού με τραγανά φύλλα iceberg

12,50€

(avocado και καπνιστό σολομό, ζουμερές γαρίδες μαριναρισμένες
σε φρέσκο θυμάρι και vinaigrette πορτοκάλι)
Crispy iceberg salad
(with avocado and smoked Salmon, juicy shrimps marinated
in fresh thyme and orange vinaigrette)
• Ελληνική χωριάτικη σαλάτα
με φέτα Κεφαλληνίας, κριθαρομπουκιές και κρίταμο
Greek salad
with feta cheese from Kefalonia, barley bites and rock samphire

9,50€

Πίτσα • Μακαρονάδες • Ριζότο / Pizza • Pasta • Risotto
• Πίτσα με prosciutto, ρόκα, mozzarella
Pizza with prosciutto, rocket, mozzarella

12,00€

• Πίτσα Μαργαρίτα με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και mozzarella
Pizza Margarita with fresh tomato sauce & mozzarella

10,00€

• Πίτσα Ελληνική με ντομάτα ,ελιές πιπεριά και φέτα τυρί
Pizza Greek with fresh tomato, olives, pepper, & feta cheese

11,00€

• Ριζότο με άγρια μανιτάρια και τυρί Σαν Μιχάλη Σύρου
Risotto with wild mushrooms and San Michali cheese from Syros Island

12,00€

• Tagliolini με καπνιστή πανσέτα, αυγό και πεκορίνο Αμφιλοχίας
Tagliolini with smoked pancetta, egg and pecorino cheese from Amfilochia

16,00€

• Σπαγγέτι Νάπολι με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό
Spaggeti Napoli with fresh tomato sauce & basil

8,00€

Γλυκά / Desserts
• Απαλή κρέμα καπνιστής σοκολάτας
σε τραγανή βάση από sable κακάο, sorbet μάνγκο και φρούτα του πάθους
Soft cream of smoked chocolate
on a crispy base from cacao sable, mango sorbet and passion fruit

6,00€

• Cheesecake
με κρέμα τυριού, βύσσινα και παγωτό λεμονόχορτο
Cream Cheesecake
with sour cherries and lemongrass ice cream

6,00€

• Η Γλυκιά πρόταση του Pastry Chef (γλυκό ημέρας)
Sweet suggestion by the Pastry Chef (dessert of the day)

5,00€

• Επιλογή από τα παγωτά μας (2 μπάλες)
Selection of ice creams (2 scoops)

5,00€

Extra topping (σαντιγύ,σιρόπι επιλογής)
Extra topping (whipped cream, sirup of your choice)

0,40€

