Food
Experience

Dip & Bread {2,50}

Σού α Ημέρας

Κρύα σού α τομάτας με Ξυνοτύρι Χανίων κρουτόν και λάδι βασιλικού

τσι ούρας με αβοκάντο λάιμ και ζελέ ούζο

Τόνος τατάκι με κρούστα α ό σουσάμι φύκια και λάιμ

Φρέσκα Μύδια του Αιγαίου αχνιστά με λευκό κρασί και μ ούκοβο

με ίκλα κρεμμυδιού σινα όσ ορο και σάλτσα τόνου

Κ

Γαρίδες κανταΐφι σαγανάκι με Κο ανιστή Μυκόνου

ολοκυθοκεφτέδες με γιαούρτι και άρωμα σκόρδου

Ψητά λαχανικά με χαλούμι σχάρας και βασιλικό

Χτα όδι ψητό στη σχάρα

Καραβίδες τεμ ούρα με κρέμα αβοκάντο και μοσχολέμονο γιούζου

υκλαδίτικη σαλάτα με τοματίνια και κα αρόφυλλα

ανάμεικτη σαλάτα με κινόα φύκια

Ανάμεικτη σαλάτα ρόκα σ ανάκι

ρόδι και γαρίδες

με κρέμα α ό ψητά αχλάδια με γκοργκοντζόλα και καρύδια

Ανάμεικτη σαλάτα με μαρούλι

αβοκάντο και κοτό ουλο ανέ

Καρέ αρνιού με κα νιστή μελιτζάνα ψητή ντομάτα χαρίσα και γιαούρτι

Φιλέτο κοτό ουλο με κινόα ψητό μ ρόκολο και ι εριές Φλωρίνης

Φιλέτο Μόσχου με ψητές ατάτες και μαγιονέζα τρούφας

Λαβράκι με

λαχανικά κρέμα αρακά και αυγοτάραχο

Ραβιόλια σ ανάκι ανθότυρο με ντομάτα ελιές και

ρόκα

Σ αγγέτι με τοματίνια και φρέσκο βασιλικό

Ταλιατέλες Θαλασσινών με άρωμα γαρίδας και αυγοτάραχο

Ριζότο μάραθου με καραβίδες μανιτάρια και άρωμα ούζου

Μουσακάς με λαχανικά

με φράουλες και αγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

με α αλή

και κομ οτέ α ό κόκκινα φρούτα

Καρυδό ιτα με σοκολάτα και αγωτό καραμέλα

Σουφλέ σοκολάτας με σορμ έ μάνγκου

Φρούτα ε οχής

Ανθρακούχο νερό
Ανθρακούχο νερό
Φυσικό μεταλλικό νερό
ναψυκτικά
Μ ύρες

Αγαπητέ πελάτη, στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε συγκεκριμένη τροφική αλλεργία ή δυσανεξία,
το προσωπικό μας θα χαρεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο πιάτο. Οι τιμές είναι σε ευρώ.
Dear costumer, our staff will be happy to help you to choose the best dish related to any specific food allergy or
intolerance issue. Prices are in Euro.
Vegetarian.

Spicy.

Στα τηγανητά χρησιμοποιούμε καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο. Στις σαλάτες & τα μαγειρευτά χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. H φέτα είναι Eλληνική.
We use corn-oil for all fried foods. Εxtra virgin olive-oil is used in cooked foods. We use Greek feta cheese.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: 0.5% Δημοτικός φόρος και το ΦΠA 23% | Prices include: 0.5% Municipal Tax and Vat 23%
Aγορανομικός Yπεύθυνος | Surety: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Tο κατάστημα υποχρεούται να έχει έντυπα δελτία, σε ειδική θέση, δίπλα στην είσοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
The shop is obliged to have printed documents in a special case beside the exit for setting out of any existed complaint.
O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Aπόδειξη- Tιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt-Invoice).

