Τόνος ταρτάρ µε ψητή µελιτζάνα, καπνιστό χέλι
και σάλτσα αυγοτάραχο
Tuna tartar with grilled aubergine, smoked eel salad
and bottarga sauce
23,50€
Καλαµάρι σχάρας µαριναρισµένο σε λάιµ, λέµονγκρας, κόλιανδρο,
τσίλι και χούµους µε τζίντζερ
Grilled calamari marinated in lime, lemongrass, coriander,
chili with ginger hummus
19,00€
Μαρουλοντολµάδες θαλασσινών µε γαρίδες και καραβίδες
σε σάλτσα ζαφοράς, εστραγκόν και dry Martini
Lettuce rolls stuffed with prawns and crayfish
in saffron sauce with dry martini and tarragon
23,50€
Σαρδέλες σχάρας γεµιστές µε πέστο αρακά και βινεγκρέτ σόγιας, λεµονιού
Grilled sardines stuffed with pea pesto and lemon dressing
16,00€
Κροκέτα ηµίλιαστης ντοµάτας µε πέστο φέτας και µπαµπαγκανούς
Sundried tomatoes croquette with feta cheese pesto and baba ganoush
16,00€
Μανιτάρια και σπαράγγια σχάρας µαριναρισµένα σε πελτέ ντοµάτας,
λέµονγκρας, τζίντζερ µε γιαούρτι τρούφας
Grilled mushrooms and asparagus marinated in tomato paste,
lemongrass and ginger with truffle scented yoghurt
18,00€
Χαλούµι σχάρας µε πουρέ γλυκολέµονων και χαρίσσα πράσινης ελιάς
Grilled haloumi cheese with sweet lemon puree and green olive harissa
16,00€

Χωριάτικη σαλάτα µε ψητές πίτες, πάστα ελιάς και βινεγκρέτ φέτας
Greek salad with pita bread, olive paste and feta cheese vinaigrette
16,50€
Σαλάτα µε αντίβ, βαλεριάνα, άισµπεργκ, ραντίτσιο, ψητά καρύδια σε πικάντικο
µίγµα µπαχαρικών, κατσικίσιο τυρί µπρυλέ και βινεγκρέτ πορτοκαλιού
Medley of greens with gratinated goat cheese, spicy walnuts,
orange and balsamic vinaigrette
17,50€
Πράσινη σαλάτα µε αβοκάντο και βινεγκρέτ καλαµάνζι
Green salad with avocado and kalamanzi dressing
16,00€

Σφυρίδα φιλέτο µε βινεγκρέτ εσπεριδοειδών και λαχανικά
Grilled grouper filet with citrus vinaigrette and vegetables
35,00€
Μακαρονάδα µε γαρίδες, µους αυγοτάραχο και σάλτσα ζαφορά
Spaghetti with prawns, bottarga mousse and saffron sauce
37.00€
Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας, αγκινάρες, σπαράγγια,
γιαούρτι, βινεγκρέτ λάιµ και µέλι
Grilled chicken fillet, artichokes, asparagus,
yogurt and lime honey vinaigrette
26,00€
Μοσχαρίσια σουτζουκάκια µε τσάτνευ ντοµάτας,
γεµιστά µε τυρί φέτα, ταµπουλέ µπρόκολου, φρέσκα µυρωδικά
και βινεγκρέτ µουστάρδας Dijon και λεµόνι
Grilled minced veal rolls with tomato chutney,
stuffed with feta cheese, served with broccoli tabbouleh,
mix herbs, lemon and Dijon mustard vinaigrette
25,00€
Μουσακάς µε αρνίσιο κιµά και µπεσαµέλ από κασέρι και γιαούρτι
“Mousaka” with minced lamb topped with yogurt cream
and “kasseri” cheese (served lukewarm)
26,00€
Φιλέτο µοσχάρι µε ψητά µανιτάρια και βινεγκρέτ µαυροδάφνης, τρούφα
Prime veal tenderloin with grilled mushrooms
and truffle mavrodafni fortified wine vinaigrette
32,00€

Πάβλοβα µε φύλλα µαρέγκας, ροζ πιπέρι, φράουλες και
κρεµ ανγκλέζ θυµαριού
“Pavlova” millefeuille with strawberries, pink pepper and creme Anglaise
13,00€
Τάρτα λεµονιού µε παγωτό από φρέσκο κουρκουµά,
λέµονγκρας, τζίντζερ και µέλι
Lemon and lime tart with ice cream of fresh turmeric,
ginger, lemongrass and honey
13,00€
Κροκέτες πικρής σοκολάτας
µε σορµπέ µάνγκο και σιρόπι Mandarin Napoleon
Bitter chocolate croquettes
with mango sorbet and Mandarin Napoleon syrup
13,00€
Γαλακτοµπούρεκο µε τυρί µασκαρπόνε, µαύρες σταφίδες,
χουρµάδες, σιρόπι ροδόνερου και σορµπέ ούζου
“Galaktoboureko”, mascarpone cheese wrapped in phyllo pastry
with black raisins, dates, rosewater syrup and ouzo sorbet
13,00€

