


Κροκέτες

σκόρδο κaυτερό

Μαστέλο
ψητό µε πίκλα φινόκιο,

ρόδι και φιστίκι Αιγίνης
7€

ρόδι και φιστίκι Αιγίνηςρόδι και φιστίκι Αιγίνης
7€

Πι
τά

κια
 µε παστουρµά

µε κασέρι, γιαούρτι και 
ντοµάτα 5,80€

Xρεώνεται καλωσόρισµα/ψωµί/γλυκό
1€ κατά άτοµο.

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Φέτα ψητή
µε σάλτσα µουχαµάρα

Ισπανική τορτίγια 
µε λουκάνικο τζουµαγιάς 

6,20€ 

ψητό µε πίκλα φινόκιο,

ρόδι και φιστίκι Αιγίνης

 µε µανούρι,χουρµάδες 
και χούµους καρότο 

6,80€

Σπρινγκ ρολς

5,90€

µε κρέµα φέτας 
4,00€

Πατάτες    τηγανητές  

εςεςε

από καρότο 
µε βερίκοκα,
τσίλι και κατίκι 

µε λάιµ 5,60€



Κροκέτ
ες από κατσικίσιο τυρί 

chèvre µε σαλάτα 

παντζάρι 7,20€ 

µε ούζο, δεντρολίβανο
και µπούκοβο 

6,50€

Μανιτάρια στο τηγάνι

µε πατάτες, κατίκι και µπέικον

Χέλι καπνιστό

 12,20€

µε αµπελόφυλλα, κιµά
και αυγολέµονο

6,80€

µε αµπελόφυλλα, κιµά

Γιαπράκια

σκόρδο κaυτερό

Καρπάτσιο λαυράκι µε µανταρίνι, τσίλι και κόλιανδρο 11,80€

Καλαµάρι ψητό
 µε φάβα και πίκλες λεµονιού  7,80€

Σκουµπρί καπνιστό
µε λευκό ταραµά και 

ποικιλία απο πίκλες  6,20€ 

κατεψυγµένο



Σε όλες τις σαλάτες
χρησιµοποιούµε
έξτρα παρθένο

ελαιόλαδο

µε µαρούλι, ραπανάκι, άνηθο, 

λιαστή ντοµάτα και ελιές
6,50€

Σα

λάτα

 µε ψητό χαλούµι, ραπανάκι,

πίτα και βινεγκρέτ δυόσµου 7,20€

Πράσινη σαλάτα

Σαλάτα σπανάκι

µε ποσέ κυδώνι ,µπέικον 
και dhukka  

7,50€

Βραστά 
λαχανικά 

εποχής 
6,50€

Σαλάτα κινόα

 ποικιλία απο µίνι παντζάρια
 

 και ντρέσινγκ απο ταχίνι 
7,80

€



µε πουρέ µελιτζάνας
και µους φέτας 8€

Μελωµένη       παντσέτα

µε πουρέ µελιτζάνας

ωµµέένηνην παντσέτ

µε πατάτα, γιαούρτι,
λάιµ και µατζουράνα  

17,80€

Τα
λιά

τα µοσχάρι

µε τζατζίκι, tabouleh 
και ψητή πίτα 10€ 

Κοντοσούβλι 
απο χοιρινό φιλέτο

σκόρδο κaυτερό

µε χούµους κουνουπίδι 
και καραµελωµένα κρεµµύδια 

8,20€

Μοσχαρίσιο συκώτι 

Strip steak,
Ω3,
Φάρµα
Κουτσιώφτη



σκόρδο κaυτερό

Μπιφ
τέκι µε chimichurri χειροποίητη πάπρικα

Μοσχαρίσια 
µάγουλα 

µε νιόκι πατάτας,τρούφα 
και γραβιέρα Νάξου

13,50€

8,2
0€

8,80€

12,00€

 και πατάτες

µε κριθαράκι και 
τυρί Σαν Μιχάλη 

Χοιρινό κότσι

Κοτόπουλο φιλέτο
από µπούτι

 µε τσίλι και πουρέ γλυκοπατάτας



µε σαλάτα παντσανέλα 7,80€

Σαρδέλα σχάρας

σκόρδο κατεψυγµένο

Σε όλα
τα τηγανητά

χρησιµοποιούµε
ηλιέλαιο

σπανάκι και φέτα 10€

Ριζ
ότο σ

ουπιάς µε µελάνι

 µε κρούστα µπαχαρικών και 
µαγιονέζα µάραθου  7,80€

Γαύρος τηγανητόςΤσιπούρα  φιλέτο

 µε fregola sarda και σάλτσα verge 14,00€

11,00€Σούπα  µπουγιαµπέσα 


