το βράδυ

Καλωσόρισμα (ατομικό)

Χειροποίητη πίτα με αρωματικά βότανα, μους ταραμά και μπρικ

2

Παντζάρι-καρπούζι

με μαστιχοτύρι Άνδρου με σουμάκ, κουκουνάρι και βασιλικό

12,5

Χωριάτικη

με πίκλα κρεμμύδι, φύλλα κάπαρης, νερό τομάτας και ανεβατό Γρεβενών

11

Χόρτα

χόρτα αλμύρα με καπνιστό χέλι, τραγανό τραχανά και λαδολέμονο

14

Φάβα

με μπισκότο λιαστής ντομάτας και bread sticks

11

Κροκέτα ρυζιού

με μανιτάρια και μαγιονέζα καλοκαιρινής τρούφας

13

Τιραντίτο τόνου

με χυμό εσπεριδοειδών, ανανά και πίκλα μαραθόριζα

18

Ταρτάρ σφυρίδας

πάνω σε τοσταρισμένο ψωμί με σχινόπρασο και τσίλι

16

Μοσχάρι carpaccio

με κρέμα από αντσούγια, γραβιέρα Πάρου, πορτοκάλι και πίκλα κρεμμύδι

22

Πλακόπιτα (flatbread)

Πέστο μαϊντανού και τρίμμα Κύθνου

11

Λούζα Κέας, ροδάκινο, δεντρολίβανο και ανεβατό Γρεβενών

12

Καπνιστός κιμάς αρνιού, τυροβόλι Κύθνου και αρωματικά

14

Χοιρινό νούμπουλο Κέρκυρας, φρέσκο μανιτάρι, τυρί chevre, ανανάς
και φρέσκο κρεμμύδι

14

Φωλιές ”μπριάμ”
το βράδυ

από φύλλο ρυζιού με μους φέτας

12

Τραγανό τραχανότο

με καπνιστές γαρίδες και τραγανή λούζα Κέας

20

Παπαρδελες χειροποίητες

με όστρακα και ελαφριά σάλτσα λευκού κρασιού αρωματισμένη με μάραθο

16

Λαυράκι

φιλέτο με τραγανή πέτσα, σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης
και ταμπουλέ από κους κους

23

Κοτόπουλο

μπούτι κοτόπουλου με πίκλα αχλαδιού, ψητό μπρόκολο και σάλτσα σόγιας

19

Ρεβυθάδα με χοιρινό

ρεβυθάδα χυλωμένη με λεμονάτη σάλτσα βουτύρου

17

Καρέ αρνιού

με πουρέ μελιτζάνας και πάστα φυστικιού Αιγίνης

24

Διάφραγμα μόσχου

με λάδι αρωματισμένο με βότανα Αμοργού, πατάτα και μαγιονέζα λευκής τρούφας

25

Τσίζκεικ

με παγωτό αρμπαρόριζα και σπιτική μαρμελάδα αχλάδι

10

Ξεροτήγανο

με κρέμα βανίλιας, μέλι, φρέσκια φράουλα και πασπαλισμένo με κανέλα και ζάχαρη

9

Σοκολάτα

14

Κρέμα bitter σοκολάτας, σάλτσα καραμέλα με miso, χειροποίητο παστέλι
αμυγδάλο, χώμα καραμελωμένης σοκολάτας και παγωτό βανίλια.

μετά το φαγητό
6
6,5
3

Limoncello σπιτικό
Skinos λικέρ μαστίχας
Espresso

Coca Cola
Coca Cola zero
Πορτοκαλάδα με ανθρακικό
Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό

3,5
3,5
3,5
3,5

Αναψυκτικά

Pink grapefruit soda
Μεταλλικό νερό (1lt)
Ανθρακούχο νερό (330ml)

4,5
3
2,5

Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας σε κάποιο προϊόν ή ουσία παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό του καταστήματος
Σε όλες τις παρασκευές χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Για το τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Διαλεισμάς Ξενοφών

