ορεκτικά

μαγειρευτά του chef

ΦΕΤΑ ΚΑΝΤΑΪΦΙ με σπιτική μαρμελάδα τομάτας

€ 6.50

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ με καραμελωμένη γλυκόξινη σάλτσα εσπεριδοειδών

€ 9.50

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ χρυσοπαναρισμένοι με sour cream μυρωδικών

€ 5.80

CHICKEN WINGS σε καραμελωμένη σάλτσα κρασιού, τζίντζερ και μέλι ανθέων

€ 6.40

ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ με μοσχαράκι στη γάστρα και σάλτσα παρμεζάνας

€12.00

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ σωτέ σβησμένα με μοσχοφίλερο και μυρωδικά

€ 6.00

CHICKEN PARMESAN σνίτσελ κοτοπουλου με γκρατιναρισμένη μοτσαρέλα

€ 9.50

ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΔΟΠΙΤΑ στο μαντέμι με χωριάτικο φύλλο

€ 6.70

ΦΙΛΕΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ με πέστο μυρωδικών και νιόκι πατάτας

€11.50

ΠΑΤΑΤΕΣ BABY με ανθότυρο και σπανάκι

€ 5.70

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙΣΤΟ με χωριάτικη πίτα και coleslaw

€11.70

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

€ 6.30

ΠΕΝΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ με σάλτσα παρμεζάνας και τοματίνια

€ 9.00

ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΣΧΑΡΑΣ με μαρμελάδα σύκου από το Μαρκόπουλο, αρωματικά βότανα

€ 6.00

ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ αρωματισμένες με βαλσάμικο

€ 8.50

ΑΡΤΟΣ σπιτικός με συνοδεία ντιπ

€ 1.50

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΓΡΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ σε κρέμα μαύρης τρούφας

€10.00

ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ

€ 4.30

ΦΑΒΑ με καραμελωμένα κρεμμύδια, κάπαρη και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

€ 4.30

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΧΟΜΟΥΣ με ταχίνι Λιβάνου, κουκουνάρι και τραγανά πιτάκια

€ 3.80

ΤΖΑΤΖΙΚΙ

€ 3.60

και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Όλες οι αλοιφές μας ειναι χειροποίητες

σαλάτες
ΚΥΡΑ ΕΛΛΗ σαλάτα με πανδαισία λαχανικών, ρόκα, ντοματίνια, πέρλες από

€ 8.20

ΚΗΠΟΣ ραντίτσιο, μαρουλάκι, ρόκα, τοματίνια καβουρντισμένο σουσάμι και

€ 6.80

ΦΙΝΕΤΣΑ iceberg, λόλα, ρόκα, blue cheese, καραμελωμένα καρύδια, πράσινο μήλο

€ 7.80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ με εκλεκτά κηπευτικά, φέτα, παρθένο ελαιόλαδο,

€ 7.50

κατσικίσιο τυρί, μπρεζάολα με σάλτσα από λευκό μπαλσάμικο και σινάπι

βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

και βινεγκρέτ σύκου

ηφαιστειακή ρίγανη Μεθάνων και κάπαρη

και πουρέ πατάτας

και παρμεζάνα με πράσινη σαλάτα και avocado

από το γκριλ
ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ με πατάτες τηγανητές και τσιμιτσούρι

€ 12.50

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑΒΛΙΣΙΑ με ψητά λαχανικά, πατάτες τηγανητές και τσιμιτσούρι

€ 22.00

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΣΧΑΡΑΣ με πατάτες τηγανητές ή λαχανικά σχάρας

€ 9.00

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΜΠΑΠΑΚΙΑ με πιταρούδια, σάλτσα γιαουρτιού και πατάτες τηγανητές

€ 9.50

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ με πατάτες τηγανητές και φρέσκα λαχανικά

€ 9.00

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ 1 kg

€ 12.00

ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ 1/2 kg

€ 15.50

γλυκά
CREME BRULEE

€ 6.00

ΠΑΒΛΟΒΑ (για δύο) μαρέγκα, σαντιγύ και κόκκινα φρούτα

€ 8.00

FONDANT CHOCOLAT με παγωτό βανίλιας και κουλί μάνγκο

€ 7.00

ΤΑΡΤΑ ΜΗΛΟΥ σε βουτυράτο μπισκότο, κρέμα βανίλιας και μαρμελάδα φρούτων

€ 6.00

