
Ψωμί & Συνοδευτικά  // 1,50 / άτομο

Οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΉ ΝΑ ΠΛΉΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΑΠΟΔΕΙΞΉ Ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε.  

Το μενού μας μπορεί (ή είναι πιθανό) να περιέχει ίχνη από αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία. Αγορανομικός Υπεύθυνος: Κουρμαζόγλου Κυριακή

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ // 12,00
καρύδια, ροδάκινο, ψητό μανούρι 
& βινεγκέτ κρασιού

ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ // 14,00
καρπούζι, βινεγκρέτ φράουλας 
& μοτσαρέλα Burrata

GLASS NOODLE SALAD // 13.50
γιαόυρτι wasabi, φύτρες, αγγούρι, 
κόλιανδρο, αβοκάντο & σπιτικό 
καπνιστό σολoμό

CAESAR SALAD // 12.00
iceberg, κοτόπουλο, κρουτόν, παρμεζάνα 
& τραγανό προσούτο

ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ // 8,00

CREMEUX 
BITTER ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ // 8,00

ΚΡΕΜΑ ΛΕΜΟΝΙ // 8,00
σορμπέ κεράσι, λουίζα & καφέ
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ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΡΙΖΟΤΟ ΣΠΑΝΑΚΙ // 12,50
φυστίκι & Ανεβατό

CARBONARA // 12,00 
πεκορίνο, guanciale & αυγο

ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΝΙΤΣΕΛ // 14,00 
τραγανό χοιρινό σνίτσελ γαλλικής κοπής, 

ελαφρύς σπιτικός πουρές πατάτας 
& english mustard

ΠΑΝΣΕΤΑ // 14,00 
ζεστή πατατοσαλάτα 
& σάλτσα ντομάτας

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ // 15,00 
ζουμερό στήθος κοτόπουλο, μαντζουράνα  

& ριζότο παρμεζάνας με ρόκα

ΨΑΡΙ ΗΜΕΡΑΣ // 18,00 
σε κρούστα ψωμιού, αλμυρίκια 

& σάλτσα lemongrass

CLASSIC CHEESEBURGER // 13,00 
μπιφτέκι Βlack Αngus, 
& παλαιωμένο τσένταρ

BLACK ANGUS BURGER // 16,00 
κατσικίο τυρί, μαγιονέζα τρούφας 

& γλασσαρισμένα μανιτάρια Σιτάκε

ΤΑΛΙΑΤΑ // 22,00
βοδινό κόντρα κέιλ, μπροκολίνια 

& βινεγκρέτ miso

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΕΜΠΟΥΡΑ // 10,00
τραγανά λαχανικά & ντιπ 
γιαουρτιού με μυρωδικά

ΤΑΡΤΑΡ ΜΟΣΧΟΥ // 15,00
πίκλες & κρέμα μουστάρδας Ντιζόν

ΣΕΒΙΤΣΕ // 14,50
ψάρι ημέρας, γάλα τίγρη 
αρωματισμένο με πράσινο κάρυ

ΑΧΝΙΣΤΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ // 14,00
δροσερή σαλάτα λαχανικών 
& βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

ΤΟΝΟΣ ΤΑΤΑΚΙ // 18,00
κρέμα αβοκάντο, αγγούρι 
& crumble τραγανού προσούτο

BAO BUNS // 12,00
ψωμάκια ατμού, χοιρίνο λαιμό, 
φρέσκο κρεμμύδι & Korean bbq

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ // 7,00
Παρακαλώ ενημερωθείτε 
από τον σερβιτόρο

MENU
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