
MENU DEGUSTATION

Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα με πιπεριές 
Φλωρίνης και περγαμηνή δενδρολίβανου 

Δοκιμή εξαιρετικά παρθένων ελαιόλαδων 
από την Ελληνική γη με χειροποίητο 
φρεσκοκομμένο ψωμί 

Μιλφέιγ με φρέσκο μπλε ελληνικό καβούρι, 
αβοκάντο & πέρλες από μάνγκο

Φρέσκα χτένια με gel από κουμκουάτ σε ζύμωση 
& σάλτσα βουτύρου με πορτοκάλι

Ψητό καλαμάρι με mousse ταραμά & sauce verde

Flap stake Snake River farm Wagyu 8-9 με μανιτάρια 
shiitake μαριναρισμένα με miso, φρέσκια σπαράγγια 
& pepper sauce

Παϊδάκι από αρνάκι γάλακτος γαλλικής κοπής 
με ποντιακό κους κους & sauce μαυροδάφνης

Cremeux φιστικιού Αιγίνης με γκαvάζ 
bitter σοκολάτας

G R E E K O O K I N G



G R E E K O O K I N G

Χειροποίητο φρεσκοκομμένο ψωμί που ζυμώνουμε καθημερινά στo ΚUZINA & συνοδευτικά / άτομο 2.50€

Marketing Inspection Officer: Τσίκας Θεόδωρος

Στην παρασκευή των πιάτων χρησιμοποιείται extra παρθένο ελαιόλαδο και φέτα Π.Ο.Π. Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται ηλιέλαιο. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ. Τα προϊόντα που προσφέρονται σε συσκευασίες μίας χρήσης επιβαρύνονται με χρέωση 0,04€ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο πλαστικού προϊόντος. Το κατάστημα πωλεί εναλλακτικά της συσκευασίας μιας 
χρήσης, επαναχρησιμοποιούμενο περιέκτη στην τιμή των 7.50€. Στην περίπτωση που, κατά την πώληση των προϊόντων αυτών, ο πελάτης επιθυμεί να εξυπηρετηθεί από το κατάστημα με τη χρήση δικού του επαναχρησιμοποιούμενου 
προϊόντος, αφαιρείται το ποσό των 0,10€ από την τελική τιμή του. 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). Η φέτα είναι προϊόν Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης). Ο τόνος, ο μπακαλιάρος, το καλαμάρι, η γαρίδα, το χοιρινό Iberico, 
τα αρνίσια παϊδάκια, η καραβίδα και η λαδόπιτα είναι κατεψυγμένα.  Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

ΟΡΕΚΤΙΚΆ
Arancini σπανακόρυζο με αρωματισμένο γιαούρτι & φρέσκο άνηθο vegetarian

Ψαρονέφρι σε Ροδίτικη λαδόπιτα, με sauce picante, καραμελωμένα κρεμμύδια & γιαούρτι

Μιλφέιγ με φρέσκο μπλε ελληνικό καβούρι, αβοκάντο & πέρλες από μάνγκο

Τατάκι τόνου με κρούστα από φρέσκα μυρωδικά, σαλάτα με κρίταμο, καπαρόφυλλα, 
sauce wasabi & yuzu soy

Crudo από φαγκρί μαριναρισμένο με jalapenos, lime, ραπανάκι & αβοκάντο

Ψητό καλαμάρι με mousse ταραμά & sauce verde

Φρέσκα χτένια με gel από κουμκουάτ σε ζύμωση & σάλτσα βουτύρου με πορτοκάλι

KΥΡΙΩΣ ΠΙΆΤΆ
Ριζότο με μελάνι σουπιάς, bisque καραβίδας, γαρίδες & καλαμάρι

Πικάντικος τόνος με ginger& sauce wasabi με ταχίνι.Συνοδεύεται από χόρτα εποχής

Misoyaki μαύρος μπακαλιάρος με baby μπροκολίνι & σαλάτα από φύκι wakame

Σφυρίδα με baby καρότο, σταμναγκάθι & σπαράγγια της θάλασσας

Χοιρινό Ιβηρικής χερσονήσου με πουρέ από φασόλια Καστοριάς, sauce δενδρολίβανο, 
κόκκινο κρασί & ψητό σκόρδο

USDA PRIME striploin με béarnaise αρωματισμένη με εστραγκόν & ψητές πατάτες baby

Παϊδάκι από αρνάκι γάλακτος γαλλικής κοπής με ποντιακό κους κους & sauce μαυροδάφνης

Flap stake Snake River farm Wagyu 8-9 με μανιτάρια shiitake μαριναρισμένα με miso, 
φρέσκια σπαράγγια & pepper sauce

ΕΠΙΔΟΡΠΙΆ
Παγωτό armenoville με καραμελωμένα αμύγδαλα, μαρέγκα & ζεστή ganache σοκολάτας

Τάρτα λεμονιού με μπισκότα βουτύρου & μύρτιλα

Εκμέκ με φρυγανισμένο σπιτικό τσουρέκι, παγωτό καϊμάκι από βουβαλίσιο γάλα, γκιγιέ, 
σαντιγί, γλυκό βύσσινο & κελυφωτό φιστίκι

Γκοφρέτα σοκολάταs γάλακτος με φυστικοβούτυρο, κροκάν & καραμέλα

ΣΆΛΆΤΕΣ
Σαλάτα με σπανάκι, βαλεριάνα, σταφύλι, κολοκυθόσπορο, πεπόνι, πετιμέζι 
& vinaigrette από calamansi vegan

Bουβαλίσια burrata από τη λίμνη Κερκίνη με ψητές πιπεριές Φλωρίνης, κάπαρη & ελιές

Πολύχρωμα τοματίνια, φέτα, αγγούρι, κάπαρη, φρέσκο κρεμμύδι, βαλσάμικο 
& φρέσκια ρίγανη vegan


