
ΑΡΤΟΣ σπιτικός με συνοδεία ντιπ        € 1.50

ΨΗΤΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΚΙΑ γεμιστά με κρέμα κεφαλοτύρι και σάλτσα φρέσκιας ντομάτας € 5.50

ΜΟΣΧΑΡΙΣΤΑ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ με φρέσκια σάλτσα ντομάτας και μους φέτας  € 6.50

ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ  με ξύγαλο και λάδι άνιθου      € 6.00

ΦΕΤΑ ΚΑΝΤΑΙΦΙ  με κρέμα τυριών και τσάτνει ντομάτας     € 6.50

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ  χρυσοπαναρισμένοι με κρέμα μυρωδικών   € 5.80

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ  σωτέ σβησμένα με μοσχοφίλερο και μυρωδικά   € 6.50

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟ με κολσλόου σαλάτα      € 6.50

ΣΑΧΑΝΙ ΣΧΑΡΑΣ με μαρμελάδα σύκου από το Μαρκόπουλο, αρωματικά βότανα  € 6.00
και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΔΟΠΙΤΑΚΙΑ  με κρέμα λιαστής ντομάτας     € 6.50

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΧΟΜΟΥΣ με ταχίνι Λιβάνου, κουκουνάρι, χώμα παντζάρι   € 4.00
και τραγανά πιτάκια

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗ     € 4.70

ΦΑΒΑ με τσάτνει κάπαρης, πράσο σωτέ και κουλί πιπεριάς      € 4.50

ΚΥΡΑ ΕΛΛΗ  σαλάτα με πανδαισία λαχανικών, ρόκα, ντοματίνια, μπαλίτσες τυριού,  € 8.20
μπρεζάολα και σάλτσα από λευκό μπαλσάμικο

ΚΗΠΟΣ ανάμεικτα πράσινα με crouton, παντζάρι, καλαμπόκι, ντοματίνια,    € 7.40
μαριναρισμένο αγγούρι και βινεγκρέτ τροπικών φρούτων & λάιμ  

SUPER FOOD φαγόπυρο, κινόα, κόκκινη πιπεριά, ντοματίνια, φινόκιο,   € 7.60
φρέσκο κρεμμύδι & μους αβοκάντο        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ  ντομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι, φέτα Κωσταρέλου,    € 7.50
ηφαιστειακή ρίγανη Μεθάνων, κάπαρη και κρίταμο

ΡΟΚΑ ΦΡΑΟΥΛΑ iceberg, καραμελωμένα καρύδια, γκοργκοντζόλα και    € 7.60
βινεγκρέτ φράουλα

ορεκτικά

σαλάτες

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ με κρόκο Κοζάνης, κρέμα πράσου   €11.50
και πατάτες baby confit

CHICKEN PARMESAN  πράσινη σαλάτα και κρέμα αβοκάντο    € 9.60

ΦΙΛΕΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ με γεμιστά μανιτάρια, πούδρα παρμεζάνας και σάλτσα από Κοτσιφάλι €12.50
Μανδηλαριά   

ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΣΤΡΑΣ με φρέσκα ζυμαρικά, σάλτσα  μυρωδικών και «φουαγκρά» γιαουρτιού €14.00

ΜΟΥΣΑΚΑΣ με καπνιστή μελιτζάνα, καβουρδισμένο κιμά, κρέμα μπεσαμέλ και    € 9.50
τσιπς πατάτας 

ΡΙΖΟΤΟ ΓΕΜΙΣΤΑ με μους φέτας, κουκουνάρι και σταφίδες     €10.00

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΓΡΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ με κρέμα μαύρης τρούφας  €10.00
 
ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ με μοσχαράκι στη γάστρα και σάλτσα παρμεζάνας  €12.60

ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ με πατάτες τηγανητές και τσιμιτσούρι σως   €13.50

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙΣΤΟ με χωριάτικη πίτα και κολσλόου    €12.30

ΚΕΜΠΑΠ με πιτούλες, σάλτσα γιαουρτιού και πατατούλες τηγανητές    € 9.80

ΠΙΚΑΝΙΑ (BLACK ANGUS) με πουρέ καλαμπόκι και σάλτσα καφέ    €19.50

ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ  με πατάτες τηγανητές και τσιμιτσούρι σως €10.00

ΚΟΚΟΡΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ με τζατζίκι αβοκάντο και πατάτες χωριάτικες    €10.50

RIB EYE (Αργεντινής Black Angus) αργής ωρίμανσης με πατάτες baby confit  €27.00

κυρίως

από το γκριλ

θαλασσινά

Όλες οι αλοιφές μας είναι χειροποίητες

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΩΤΕ με πουρέ γεμιστών και μους φέτας     €12.50

ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ ανοικτές με ρύζι (για 2 άτομα)      €19.50

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ με φρέσκα ζυμαρικά      €13.50


