Signature courses
Μπιφτεκάκια, επιλογή από φρέσκο κιµά µοσχαρίσιο
ή γαλοπούλας, ζυµωµένα µε φρέσκα βότανα.
Συνοδεύονται από ψηµένες πιτούλες, γιαούρτι και
ψιλοκοµµένη σαλάτα.
Beef or turkey patt ies mixed with fresh herbs.
Served with toasted pita bread, yogurt and
chopped salad

Κοτόπουλο σχάρας με αχνιστό ρύζι Μπασματι
και sauce ελαιολάδου
Grilled chicken with steamed Basmati rice and olive oil
dressing

Δύο burgers από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, σε αφράτα brioche
με κίτρινο τυρί, φρέσκια ντοµάτα, καραµελωµένα κρεµµύδια,
sauce tartar και BBQ sauce. Συνοδεύονται από φρέσκιες
πατάτες τηγανητές, κέτσαπ και µουστάρδα Dijon.
Two home-made burgers of fresh veal minced meat in
brioche bread with yellow cheese, caramelized onions,
fresh tomato, tartar sauce and BBQ sauce. Served with
fries, ketchup and Dijon mustard

Μικρά τυλιχτά σουβλάκια µε κεµπάπ, µαριναρισµένη ντοµάτα,
σάλτσα γιαουρτιού, φρέσκο κρεµµυδάκι και µαϊντανό, σε
πιτούλες καλαµποκιού. Σερβίρονται µε σπιτικές τηγανητές
πατάτες
Greek corn flour pitas with kebab, marinated tomato,
yogurt sauce, spring onions and parsley.
Served with home-made fries

Signature courses
Μπριζόλα από χοιρινό ελλ ηνικής εκτροφής 350gr, ελαφρώς
καπνισµένη, στο grill, µε ψητά µήλα, πατάτες νέας εσοδείας
και γλυκιά sauce Μαυροδάφνης
Steak from pork Greek farmed 350gr, slightly smoked, in the
grill, with roasted apples, new crop potatoes and sweet
Mavrodafni sauce

Strip loin 300gr ποικιλίας black angus µε φρέσκιες
τηγανητές πατάτες. Συνοδεύεται από pepper & béarnaise sauce
Black angus strip loin 300gr, with home-made fries.
Accompanied by pepper & béarnaise sauce

T-bone γάλακτος 400gr µε πατατούλες νέας σοδειάς
σοταρισµένες µε µανιτάρια portobello και σάλτσα από
ξινόµαυρο κρασί
T- bone with sautéed new potatoes, portobello mushrooms
and red wine sauce

Ribeye 300gr ποικιλιασ black angus με φρεσκιεσ τηγανητές
πατάτες. Συνοδεύεται από béarnaise & pepper sauce black
Angus Ribeye 300g with home-made fries.
Accompanied by béarnaise & pepper sauce

Άγριος σολομός μαριναρισμένος σε sweet chili, ψημένος στο
grill με τρυφερά σέσκουλα και τζίντζερ
Roasted salmon marinated in sweet chili, accompanied by
tender greens and ginger

Black Cod Misoyaki µαριναρισµένο σε miso και mirin
Black Cod Misoyaki marinated in miso and mirin

