ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS
Χωριάτικη σαλάτα με κάπαρη, κρίταμο τουρσί, κρέμα βαρελίσιας φέτας και
βασιλικό
Greek salad with capers, pickled crithmom, feta cheese cream and basil 11.00€
Πράσινη αρωματική σαλάτα με ροδάκινο, κρητικό απάκι, βινεγκρέτ δυόσμου, ζεστό
χαλούμι και μαραθόριζα
Green aromatic salad with peach, Cretan apaki ’smoked pork’ , mint vinaigrette,
grilled halloumi cheese and fennel 12.00€
Σαλάτα με όσπρια, βλήτα, αυγοτάραχο, γαρίδες και ελαφριά σάλτσα σαφράν
Salad with legumes, greens, roe, shrimps and light saffron sauce 16.00€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ/ APPETIZERS
Ταρτάρ τσιπούρας , κρέμα αβοκάντο, ταραμάς, και σάλτσα με εσπεριδοειδή και
λεμονόχορτο
Sea bream tartare, avocado cream, fish mousse and sauce with citrus and
lemongrass 16.00€
Καλαμάρι πάνω σε καπνιστή μελιτζάνα, σάλτσα με ταχίνι, λεμόνι και πέστο
ματζουράνας
Squid with smoked eggplant, ‘tahini’sauce and marjoram pesto 16.00€
Χταπόδι με χούμους, σάλτσα πιπεριάς φλωρίνης και φοινόκιο τουρσί
Octopus with humus, ‘’Florin” pepper sauce and fennel pickle 17.00€
Κολοκυθάκια τηγανητά με Αϊβαρ και σάλτσα με ξυνόγαλο και δυόσμο
Fried zucchini with Ajvar ”roasted peppers” , sour milk sauce and mint 12.00€
Αρωματική χορτόπιτα σε τραγανό φύλλο με κύμινο, ξινό χονδρό και παγωτό
ξινόγαλο
Aromatic pie with greens on the crispy leaf with cumin, sour frumenty and sour milk
ice cream 12.00€
Τάρτα αθερίνας με κρέμα σκόρδου και καπνιστό χέλι
Smelt tart with garlic cream and smoked eel 12.00€
Κροκέτα μπακαλιάρου με κρέμα αρακά, βλήτα και μαγιονέζα με κάρυ
Croquette with cod, pea cream, greens and mayonnaise with curry 14.00€
Ανοιχτή πίττα με αρνί, κρέμα ψημμένης τομάτας, γιαούρτι και τραχανά
Open pie with lamp, baked tomato cream, yogurt and frumenty 13.00€
Ποικιλία από ντομάτες, καπνιστό χέλι, σορμπέ ντομάτας και σάλτσα αγγουριού
Variety of tomatoes, smoked eel, tomato sorbet and cucumber sauce 14.00€
Ποικιλία τυριών και αλλαντικών
Variety of Greek cheese and cold cuts 14,00€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ/ MAIN DISHES
Φιλέτο λαυράκι με χόρτα φρικασέ, μύδια, τραγανό κολοκυθοανθό και καπνιστό τόνο
Sea bass fillet with greens fricassee, mussels, crunchy zucchini flower and smoked
tuna 18.00€
Φιλέτο τόνου, αλμύρα , πλιγούρι και σάλτσα από παντζάρι και πορτοκάλι
Tuna fillet, savory, groats and beetroot sauce and orange 19.00€
Γιουβετσάκι με θαλασσινά, βασιλικό, φρέσκια τομάτα και πικάντικο σαλάμι
Orzo with sea food, basil, fresh tomato and spicy salami 18.00€
Φιλέτο κοτόπουλο με κρέμα ψητής σελινόριζας, μαύρο σκόρδο και κρεμα
ξυνομυζήθρας
Chicken fillet with roasted celery root, black garlic and soul mizithra cheese 15.00€
Μοσχαρίσιο skirt με κρέμα πατάτας, σάλτσα τηγανητού αβγού και αρωματικό
βούτυρο
Beef skirt with potatoes cream, fried egg sauce and aromatic butter 25.00€

•

•

Ρωτήστε μας για πιάτα ημέρας
Ask us for dishes of the day

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ/ DESSERTS
Εκμέκ με τσουρέκι, κρέμα βανίλιας και παγωτό κανέλα
Traditional Ekmek with sweet bread, vanilla cream and cinnamon ice cream 8.00€
Ρυζόγαλο με παγωτό τζίντζερ, καραμελωμένα φύλλα κρούστας και ροδάκινο ποσέ
Sweet rice milk with ginger ice cream, caramelized crust and poached peach 8 .00€
Τερρίνα σοκολάτας με παγωτό γιαούρτι και τραγανά φύλλα κακάο
Chocolate terrine with yogurt ice cream and crunchy cocoa leaves 12.00€
Φρέσκα φρούτα με γιαούρτι, θυμαρίσιο μέλι και καρύδια
Fresh fruits with yogurt, thyme honey and walnuts 10.00€
Ποικιλία παγωτών
Variety of ice cream

4,50€ per scoop

ΣΝΑΚΣ/SNACKS
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο σε χειροποίητο Brioche, τυροσαλάτα, τηγανιτές πατάτες και
dip απο ψητές ντομάτες
Beef burger with homemade Brioche, cheese spread, french fries and grilled
tomatoes 18.00€
Τοστ με γαλοπούλα / ζαμπόν , τυρί. Συνοδεύονται από πράσινη σαλάτα
Toast with turkey / ham, cheese. Served with green salad 4.50€
Κλαμπ σάντουιτς με χωριάτικο ψωμί, κοτόπουλο, καπνιστό χοιρινό, ομελέτα, κρέμα
βασιλικού και τυρί κασέρι
Club sandwich with rustic bread, chicken, smoked pork, omelette, basil cream and
kasseri cheese 12.00€
Τηγανίτα με σαλάμι αέρος, παλαιομένη γραβιέρα, καπνιστή μελιτζάνα και ντομάτα
Traditional savoury pancakes with salami, old gruyere cheese, smoked eggplant and
tomato 9.00€

