ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Λουκουμάδες με mousse φέτας, κελυφωτό φιστίκι,
λιαστή τομάτα, ελιά & sauce ροδιού
Τάρτα με μανιτάρια, τρούφα, κατσικίσιο τυρί & γραβιέρα Νάξου
Χοιρινά spare ribs με μιζούνα & barbeque sauce
Ψαρονέφρι σε Ροδίτικη λαδόπιτα με sauce picante, καραμελωμένα κρεμμύδια & γιαούρτι
Crudo από λαυράκι με lime, αγγούρι, pink grapefruit & mousse αβοκάντο
Ταρτάρ τόνου με αγγουράκι τουρσί, wasabi & yuzu soy sauce

ΣΑΛΑΤΕΣ
Μακροβιοτική σαλάτα με λαχανικά εποχής & sauce ταχίνι
Σαλονικιώτικη σαλάτα με κουλούρι Θεσσαλονίκης, τοματίνια, καπαρόφυλλα, κάπαρη, ρόκα,
ελιές, αγγούρι, κρίταμο & mousse φέτας
Σαλάτα με ραντίτσιο, σικόρε, φουντούκι, ξινόμηλο & κυανό Χαλκιδικής

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Σκιουφιχτά με κολοκύθα, μανιτάρια, απάκι, σπανάκι, φουντούκια & ξινομυζήθρα
Φιλέτο κοτόπουλο με κρούστα από κελυφωτό φιστίκι,
κατσικίσιο τυρί & κουνουπίδι γιαχνί
Χοιρινό 12 ωρών με πουρέ σελινόριζας & sauce από πιπεριές Φλωρίνης
Φιλέτο από ελάφι με πουρέ από αγκινάρες Ιερουσαλήμ & sauce από μύρτιλα
Rib eye black angus με πατάτες baby, καραμελωμένο σικόρε & pepper sauce
Πικάντικος τόνος με ginger & sauce wasabi με ταχίνι. Συνοδεύεται από χόρτα εποχής
Μαύρος μπακαλιάρος με spicy dashi, miso, σέσκουλα & γλυκοπατάτα
Λαυράκι με ζωμό καραβίδας, σαφράν & λαχανικά του χειμώνα

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Παγωτό Armenoville με καραμελωμένα αμύγδαλα, μαρέγκα & ζεστή ganache σοκολάτας
Tarte tatin με κυδώνια & crème fraîche
Γκανάζ πικρής σοκολάτας, με φουντούκια & αλμυρή καραμέλα miso
Σαραγλί με παγωτό φιστίκι & θυμαρίσιο μέλι
= Vegetarian

= Vegan

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ Φ.Π.Α., Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠ/ΝΤΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ. TO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα προϊόντα µας, µη διστάσετε να ρωτήσετε το προσωπικό µας, ειδικά στην περίπτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας είναι διαθέσιµες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία (ΕΚ 1169/11). Οι τιµές επιβαρύνονται µε 10% δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα τις
αντίστοιχες περιόδους. During Christmas and Easter period there is a 10% surcharge. Τα προϊόντα λαδόπιτα, καραβίδα, µπακαλιάρος, ελάφι, µύρτιλλα, σφολιάτα, τόνος, φύλλο κρούστας είναι κατεψυγµένα. Στις συνταγές χρησιµοποιείται επιδόρπιο γιαουρτιού. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

