ΣΑΛAΤΕΣ | SALADS
Κυκλαδίτικη σαλάτα με κάπαρη και κατσικίσια φέτα
Cycladic salad with capers and goat feta cheese
18.00 €

Δροσερές πρασινάδες με αβοκάντο, τοματίνια και ψητό κοτόπουλο
Greens with avocado, cherr y tomatoes and roasted chicken
19.00 €

Κινόα με φρούτα, αρωματικά βότανα και ψητές γαρίδες
Quinoa with fruit, herbs and grilled shrimps
27.00 €
ΦΡΕΣΚA ΖΥΜΑΡΙΚA | FRESH PASTA
Λιγκουίνι Aglio e Olio με θαλασσινά
Linguini Aglio e Olio with seafood
27.00 €

Σπαγγέτι Cacio e Pepe
Spaghetti Cacio e Pepe
18.00 €

Ταλιατέλες με τομάτα, ψητά λαχανικά και βασιλικό
Tagliatelle with tomato, roasted vegetables and basil
18.00 €

Ριζότο λαχανικών
Vegetable Risotto
18.00 €
SNACKS
Κεφτεδάκια με πίτα, πατάτες τηγανητές και τζατζίκι
Meatballs with pita bread, potato fries and tzatziki dip
19.00 €

Black Angus Burger με πατάτες τηγανητές και coleslaw
Black Angus Burger with potato fries and coleslaw
23.00 €

Μεσογειακή πίτα με πέστο βασιλικού, τομάτα
ψητό χαλούμι και πάστα ελιάς
Mediterranean pita with basil pesto, tomato
grilled halloumi cheese and olive paste
18.00 €
Τορτίγια με πράσινη σαλάτα, κοτόπουλο, παρμεζάνα
και Caesar’s dressing
Tortilla with greens, chicken, parmesan
and Caesar’s dressing
19.00 €
Club Sandwich με το ψωμί της γιαγιάς
Club Sandwich with Grandma’s bread
22.00 €
Bao Bun με τόνο
Tuna Bao Bun
21.00 €
Ρωτήστε μας για τα stakes, τα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά ημέρας.
Please query about stakes, fish and seafood of the day.

ΕΠΙΔOΡΠΙΑ | DESSERTS
Προφιτερόλ με κρέμα gianduja και καραμελωμένα φουντούκια
Profiterole with gianduja cream and caramelized hazelnuts
14.00 €
Πάβλοβα με κόκκινα φρούτα του δάσους, κρέμα και παγωτό βανίλια
Pavlova with forest fruits, cream and vanilla ice cream
15.00 €
Τάρτα Τatin με μήλα, σάλτσα κανέλας και παγωτό βανίλια
Tar te Τatin with apples, cinnamon sauce and vanilla ice cream
14.00 €

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αρτέμης Δεναξάς
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
(Απόδειξη-τιμολόγιο)
Service and taxes are included. Inspector Market Officer: Artemis Denaxas
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice)

