
ΚΡΤΑ ΟΡΕΚΣΙΚΑ 
 

Φφμί και μηιπ εμέρας 
 

Γαύρος μαριμάηος  
με ζθόνδμ, μασκηακό, μείγμα πηπενηώκ θαη ιαδόλοδμ 
 

Παηαηοζαλάηα 
με ζπμηκόπναζμ, ζθόνδμ, πνμζμύημ, άγνηα μακηηάνηα θαη ειαηόιαδμ 
 

Μελιηδαμοζαλάηα τειροποίεηε 
με θνέζθμ θνεμμοδάθη, θαπκηζηή πάπνηθα, θέηα, μασκηακό θαη γηαμύνηη  
 

Σδαηδίκι τειροποίεηο  
με ζθόνδμ, αγγμύνη, λύδη θαη γηαμύνηη 
 

Πρόηαζε ελλεμικώμ ησριώμ 
γναβηένα, μακμύνη, θαπκηζηό Μεηζόβμο, μαζηέιμ Χίμο, με θνηηζίκηα θαη 
απμλεναμέκα θνμύηα 
 

 

 
 
 

ΖΕΣΑ ΟΡΕΚΣΙΚΑ 
 

Υηαπόδι ζτάρας  
με θνέμα θηκόθημ θαη ανςμαηηθό ειαηόιαδμ μασκηακμύ 
 

αγαμάκι με γαρίδες 
με θνέζθηα ημμάηα, θέηα, ζθόνδμ θαη πηπενηέξ, ζβεζμέκεξ με μύδμ 
 

Θράυαλο ηεγαμιηό 
πακανηζμέκμ με θαιαμπμθάιεονμ 

 

Υηαποδάκι κραζάηο  
με πμονέ θάβαξ, θνέζθμ θνεμμοδάθη θαη ειαηόιαδμ 
 

Μύδια ατμιζηά                                             
ζβεζμέκα με ιεοθό θναζί, ζομάνη θαη ζθόνδμ 
 

Μαμιηάρια ζφηέ 
με ιεμμκμζύμανμ, ιεοθό θναζί θαη θνέμα ηονημύ 
 

Φρέζκιες ηεγαμιηές παηάηες                                                  
με πμκηνό αιάηη 
 

Καβοσροκεθηέδες 
με θνέζθμ θόιηακδνμ, κηηπ γιοθηάξ πηπενηάξ θαη μμζπμιέμμκμ 
 

Σραγαμά μπαζηοσμάκια θέηας 
ζε θύιιμ θνμύζηαξ με μέιη θαη θάνδαμμ  

 

 
 

ΑΛΑΣΕ 
 

Καρμάγιο 
με ημμαηίκηα, ναπακάθη, πηπενηέξ ημονζί, νόθα, θανδηέξ μανμοιημύ, 
θνέζθμ θνεμμύδη θαη άκεζμ  
  

Φεηά λαταμικά  
με δεζηό θαηζηθίζημ ηονί θαη μπέηθμκ 
 

Ελλεμική 
με ημμάηα, αγγμύνη, πηπενηέξ, θνεμμύδη, θάπανε, θέηα θαη ειαηόιαδμ 
 

Δροζερά αμάμεικηα λαταμικά 
με θανύδη, cranberries, θιμίδεξ Κνεηηθήξ γναβηέναξ θαη ειαηόιαδμ 
με βαιζάμηθμ θαη πεηημέδη 
 

αλάηα κοηόποσλο 
με δνμζενά ακάμεηθηα ιαπακηθά, θνμοηόκ, ημμαηίκηα, θιμίδεξ  
πανμεδάκαξ θαη κηνέζηκγθ γηαμονηημύ 

  ΖΤΜΑΡΙΚΑ 
 

Ριδόηο με γαρίδες  
ηαιηαηέιεξ θμιμθοζημύ θαη μειάκη ζμοπηάξ 
 

Λιγκοσίμι 
με ζάιηζα ημμάηαξ, ζθόνδμ θαη βαζηιηθό  
 

ηριθηάρια 
με θμηόπμοιμ, θνέμα μπνόθμιμ, εζηναγθόκ θαη θνεηηθή γναβηένα 
 

Παπαρδέλες ζολομού  
με θνέμα γάιαθημξ, θαπκηζηό ζμιμμό θαη άκεζμ, ζβεζμέκα με βόηθα 
 

Ριδόηο με άγρια μαμιηάρια 
θαη ιάδη ιεοθήξ ηνμύθαξ 
 

 
 

ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΑ 
 

Φιλέηο μοζταρίζιο 
με μακηηάνηα, παηάηεξ baby θαη ζπανάγγηα ζμηέ 
 

Φιλέηο κοηόποσλοσ 
ζηε ζπάνα, μανηκανηζμέκμ με ηδίκηδεν θαη παηάηεξ baby 
 

Μπιθηεκάκια μοζταρίζια 
με ημμάηα ρεηή θαη παηάηεξ ηεγακηηέξ 
 

Μομηέρμο ζοσβλάκι  
από ρανμκέθνη γεμηζηό με θεθαιμγναβηένα θαη ζθόνδμ, πηηάθη,  
ημμαηίκηα θμκθί θαη θνέμα γηαμονηημύ 
 

ιγουεμέμο αρμάκι γάλακηος 
με ρεηή παηάηα θαη θνέμα ηονημύ ανςμαηηζμέκε με ζομάνη 
 

Υοιριμή μπριδόλα γίγας (+500γρ) 
με παηάηεξ ηεγακηηέξ θαη δνμζενή ζαιάηα 
 

Rib eye ζτάρας (black angus +260γρ) 
με παηάηεξ baby ηεγακηηέξ θαη ζαιάηα coleslaw 
 

Φιλέηο ζολομού ποζέ 
ζε θνμύζηα Ειιεκηθώκ μονςδηθώκ θαη λύζμα lime, πμονέ πακηδανημύ 
θαη ζπανάγγηα 
 

Φιλέηο ηόμοσ 
ζηε ζπάνα με νμδέιεξ από ημμάηα θαη θνεμμύδη, ζάιηζα ημμάηαξ με 
ζθόνδμ, άκεζμ θαη μασκηακό 
 

Καραβίδες 
με θμιμθοζάθηα θαη θέηα ζε ειαθνηά ζάιηζα ημμάηαξ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 
 

Semifreddo θοσμηοσκιού 
με δεζηή ζάιηζα ζμθμιάηαξ θαη θνέζθα θνμύηα 
 

Κρέμα cheesecake 
με θνέζθηεξ θνάμοιεξ θαη θμμμαηάθηα δεμεηνηαθώκ με ζμθμιάηα 
γάιαθημξ 
 

Σάρηα με πραλίμα θοσμηοσκιού 
με λενμύξ θανπμύξ θαη παγςηό βακίιηα 
 

Παγφμέμε λεσκή και μαύρε ζοκολάηα  
με αιμονή θαναμέια θαη θμοκημύθηα 
 

 

 
 

 
 

 

 

Φρέζκα υάρια                                  
Τμο θοκεγμύ θαη ημο ρανά ημ πηάημ... 
Οη ρανάδεξ μαξ αγςκίδμκηαη θαζεμενηκά. 
Μεκ ηα πάζεηε! 
 

Αζηακός                                                                
Βόνεημ-Σπμναδίηηθα... 
Σηε ζπάνα ή με μαθανόκηα. 
 

Καραβίδες/Γαρίδες                            
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