MENU & PRICELIST

RESTAURANT
MENU
Φρεσκοψημένο Χωριάτικο Ψωμί | €4.50
με βούτυρο, αρωματικό μέλι & γραβιέρα Νάξου

ΣΑΛΑΤΕΣ
Καλοκαιρινή Σαλάτα | €14.00
ντοματίνια, βατόμουρα, παξιμάδι χαρουπιού, κρέμα από
κατσικίσιο τυρί, βασιλικός

Πορτοκάλι & Αβοκάντο | €18.00
ανάμεικτα σαλατικά, αβοκάντο, pecans, τραγανές γαρίδες
& αρωματική βινεγκρέτ με πορτοκάλι & τζίντζερ

Παντζάρι και Burrata | €18.00
Μοτσαρέλα Burrata ,Παντζάρια σε διάφορες Υφές,

Vinaigrette Βατόμουρο και Granola Ξηρών καρπών

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Σούπα Αστακού | €19.00
αρωματική βελουτέ αστακού με καλαμπόκι

Λαβράκι Carpaccio | €19.00
αχινός, αρωματικό λαδολέμονο με yuzu, ταραμοσαλάτα,
ντομάτες confit

Ταρτάρ Τόνου | €18.00
φρέσκος τόνος, καρπούζι, δυόσμος, σουσάμι
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RESTAURANT
MENU
Χταπόδι & Εσπεριδοειδή | €18.00
χταποδι σχάρας, σαλάτα φινόκιο, ελιές Καλαμών, σάλτσα
από εσπεριδοειδή

Τραγανό Καλαμάρι | €17.00
κρούστα με panko, κρέμα με ταραμά & ντομάτες confit,
σαλάτα με κολοκύθι & αλμύρα

Χτένια Αυγολέμονο | €19.00
χτένια au gratin με κρούστα φουντουκιού, κάρυ,
κυκλαδίτικη λούζα, αφράτο αυγολέμονο

Arancini "Γεμιστά" | €14.00
τραγανές κροκέτες ρυζιού, με άρωμα γεμιστών, κρέμα
Μετσοβόνε & ντομάτες confit

Μουσακάς "Κανελόνι" | €14.00
Κιμάς, Μελιτζάνα και ελαφριά σάλτσα béchamel με γραβιέρα

ΚΥΡΙΩΣ
Σπαγγέτι Neri Cacio e Pepe | €26.00
κρέμα παρμεζάνα & μαύρο πιπέρι, κρόκος confit σε
ελαιόλαδο, καλοκαιρινή τρούφα

Ριζότο “Γεμιστά” & Αστακός | €48.00
ριζότο με καλοκαιρινά λαχανικά & αρώματα από γεμιστά,
αστακοουρά στη σχάρα
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RESTAURANT
MENU
Σφυρίδα Fricassee | €42.00
σφυρίδα σχάρας, καλοκαιρινά χόρτα με μυρωδικά,
αυγολέμονο αρωματισμένο με λάιμ, σκόνη nori

Λαβράκι Λεμονάτο | €37.00
ολόκληρο φιλεταρισμένο λαβράκι σωτέ , λεμονάτη
σάλτσα, καλοκαιρινό πληγούρι & quinoa

Αρνί & Καπονάτα | €47.00
αρνίσιο παϊδάκι γαλλικής κοπής, καπονάτα με μελιτζάνες,
τραγανή πατάτα, πέστο από φυστίκι Αιγίνης

Rib Eye | €47.00
US Black Angus rib eye, baby πατάτες σοτέ, μαρούλι
baby gem σχάρας, σάλτσα chimichurri

Κοτόπουλο "Λεμονάτο | €24.00
νανάκι κοτόπουλο με μπαχαρικά στη σχάρα, γαλλικές
πατάτες & κολοκύθια saute, σάλτσα με ψητό λεμόνι &
θυμάρι

ΓΛΥΚΑ
Εκμέκ | €12.00
κρέμα από μαστίχα & μαχλέπι, τραγανό κανταΐφι,

καβουρδισμένοι ξηροί καρποί, παγωτό φυστίκι, βατόμουρο

Ποικιλία από παγωτά & σορμπέ | €10.00
3 μπάλες
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BRUNCH
MENU
ΑΥΓΑ
Αυγά Benedict | €12.00
φρυγανισμένο ψωμί, μπέικον, φουρνιστές ντομάτες, αυγά
ποσέ, σάλτσα βουτύρου hollandaise με θυμάρι

Greek Benedict | €13.00
φέτα, ντομάτα, ελιές, σάλτσα hollandaise με θυμάρι

Αβοκάντο & Αυγά | €13.00
αυγά scrambled με σιγοψημένες φουρνιστές ντομάτες,
φέτα, θυμάρι, φρυγανισμένο ψωμί

SWEET
French Toast & Μέλι | €9.00
σπιτικό τσουρέκι, μέλι, καρύδια & αφράτη κρέμα

French Toast & Φρούτα | €12.00
σπιτικό βουτυράτο μπριός, φράουλες, βατόμουρα,
αφράτη κρέμα & σάλτσα από κόκκινα φρούτα

HEALTHY
Berry Smoothie Bowl | €10.00
μπανάνα, μούρα, chia, νιφάδες βρώμης & αμύγδαλα
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BRUNCH
MENU
SMOOTHIES
Μπανάνα | €9.00
γάλα αμυγδάλου, ακατέργαστο κακάο, φυστικοβούτυρο,
χουρμάς

Μάνγκο | €9.00
passion fruit, μπανάνα, πεπόνι, λάιμ, γάλα καρύδας

Mούρα | €9.00
μπανάνα, γάλα καρύδας, μέλι, γιαούρτι, σπόροι chia

FRESH JUICES
Orange Power | €7.00
πορτοκάλι, μήλο, καρότο, ανανάς, τζίντζερ

Summer Breeze | €7.00
καρπούζι, λάιμ, βασιλικός, ανανάς

Melon Delight | €7.00
πεπόνι, ακτινίδιο, ανανάς, τζίντζερ, chia, δυόσμος
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