Ορεκτικά
Βελουτέ κοτόπουλου με μανιτάρια πλευρώτους, νιόκι τραχανά
και κρουτόν με σκόρδο

12

Βελουτέ από παστινάκι και αχλάδι με κάρι και κρεμμύδι

13

Ταρτάρ μοσχαριού Black Angus σε τραγανό φύλλο spring roll
με κρόκο αυγού κονφί και αφρό wasabi

22

Αθηναϊκή σαλάτα με σφυρίδα, μαύρη ταραμοσαλάτα, μαγιονέζα με μυρωδικά,
πέρλες ούζου, κράκερ ταπιόκα και πράσινο tobiko

21

Πολύχρωμη παντζαροσαλάτα με κατσικίσιο τυρί, κίτρο και ντρέσινγκ βατόμουρου

20

Ανάμεικτη σαλάτα με burrata, jamón Ibérico,
αχλάδι ποσέ σε γλυκό κρασί Σάμου και μαρμελάδα μούρου

20

Χωριάτικη σαλάτα με πολύχρωμες τομάτες και σκοτύρι Ίου

19

Φαγκρί καρπάτσιο με εσπεριδοειδή, πράσινο μήλο και ραπανάκι

20

Σαλάτα του κηπουρού με μαύρη κινόα, μοβ κουνουπίδι και βινεγκρέτ μήλου

19

Τάρτα κολοκύθας με κατσικίσιο τυρί, καραμελωμένα καρύδια, φασκόμηλο
και αφρό μαρέγκας

18

Περιέχει γαλακτοκομικά ή ίχνη γαλακτοκομικών
Χωρίς γλουτένη
Περιέχει ξηρούς καρπούς
Περιέχει αλκοόλ
Υγιεινή επιλογή
Επιλογή Vegan
Χορτοφαγικό
Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες και επιθυμείτε να γνωρίζετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται,
παρακαλούμε ζητήστε να μιλήσετε με το διευθυντή

Ζυμαρικά
Ριζότο με τυρί époisses, κολοκύθι πάτισον και κρόκο Κοζάνης

37

Ριζότο μανιταριών με Grana Padano, σπαράγγια και μαύρη τρούφα

36

Τηγανητό ρύζι μπασμάτι βιολογικής καλλιέργειας με λαχανικά, σουσάμι,
αβοκάντο και κόλιανδρο

33

“Παστίτσιο” με ζυμαρικά paccheri, μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο,
και μπεσαμέλ από αγκινάρα Ιερουσαλήμ και Αρσενικό Νάξου

38

Ραβιόλι με θαλασσινά, μαύρο χαβιάρι, αστακοουρά
και μπολονέζ από λουκάνικο chorizo

39

Κυρίως Πιάτα
Φιλέτο γλώσσας Dover με δύο υφές κουνουπιδιού, κόκκινα ραδίκια, αμύγδαλο
και σος βουτύρου με άρωμα βανίλια

48

Φιλέτο μαύρου μπακαλιάρου με αχιβάδες, αγιολί από μάραθο
και σος μήλου με κάρι

49

€2 από αυτό το υγιεινό πιάτο προσφέρονται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής»

Πανσέτα από μαύρο χοίρο Ολύμπου με σελινόριζα,
μαύρη κινόα και σος λεμονιού

47

Ψάρι ημέρας με πουρέ αρακά, σπαράγγια πίκλα,
κολοκύθι πάτισον και σος μέντας

46

Φραγκόκοτα αρωματισμένη με ουίσκι Macallan, κρέμα κολοκύθας,
ρολό σελινόριζας, καρότα και σος ροδιού

41

Σπαλομπριζόλα με λαχανικά ντοφινουάζ, κρέμα παντζαριού
και σος από πράσινο πιπέρι Μαδαγασκάρης

51

Μοσχαρίσιο φιλέτο Αμερικής με πουρέ από παστινάκι,
ραγού μανιταριών, μαύρη τρούφα και σος κόκκινου κρασιού

55

με επιπλέον αστακοουρά

66

Μπέργκερ με βουβαλίσιο μπιφτέκι σε ψωμί μπριός με τυρί scamorza και μπέικον

40

Ωμοπλάτη ελαφιού μπρεζέ με πουρέ καπνιστής πατάτας, ψητό κυδώνι, κάστανα
και σος κόκκινου κρασιού

49

Sushi
Κάθε μερίδα περιλαμβάνει 8 τεμάχια

Veggie
Αβοκάντο, αγγούρι, καρότο, σπαράγγι και σουσάμι

17

California roll
Surimi, αβοκάντο, αγγούρι και σουσάμι

20

Surf ’n’ turf
Γαρίδα panko, αβοκάντο, αγγούρι, φιλέτο μοσχάρι, πικάντικη μαγιονέζα, γλάσο teriyaki

27

Salmon crab
Καβούρι, σολομός, αβοκάντο, καρότο, αγγούρι, πικάντικη μαγιονέζα, χαβιάρι και σος από χέλι

25

Tokyo
Καβούρι, γαρίδα panko, αβοκάντο, πικάντικη μαγιονέζα, αγγούρι, χέλι και γλάσο από teriyaki

24

Pacific rainbow maki
Τόνος, σολομός, καρότο, αγγούρι και αβοκάντο

31

Spicy tropical roll
Καβούρι, μάνγκο, αβοκάντο και πικάντικη μαγιονέζα

30

Salmon unagi roll
Σολομός, ουνάγκι, κόλιανδρος, τσίλι, αγγούρι και αβοκάντο

27

Rainbow roll
Τόνος, χέλι, γαρίδα panko, αγγούρι, καρότο, σπαράγγι, πικάντικη μαγιονέζα και χαβιάρι

28

Dragon roll
Γαρίδα panko, αβοκάντο, αγγούρι, μπρικ, πικάντικη μαγιονέζα και γλάσο teriyaki

29

Salmon maki
Σολομός, αγγούρι, αβοκάντο, sour cream, μπρικ, σχοινόπρασο και μαγιονέζα

26

Spicy tuna roll
Τόνος, αγγούρι, αβοκάντο, πικάντικη μαγιονέζα και σουσάμι

31

Νigiri
Tόνος, σολομός, γαρίδα και χέλι

32

Περιέχει γαλακτοκομικά ή ίχνη γαλακτοκομικών
Χωρίς γλουτένη
Περιέχει ξηρούς καρπούς
Περιέχει οστρακοειδή ή ίχνη οστρακοειδών
Περιέχει αλκοόλ
Υγιεινή επιλογή
Πικάντικο πιάτο
Επιλογή Vegan
Χορτοφαγικό
Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες και επιθυμείτε να γνωρίζετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται,
παρακαλούμε ζητήστε να μιλήσετε με το διευθυντή

Ιαπωνικές σπεσιαλιτέ
Σαλάτα με φύκια wakame

16

Σαλάτα με φιλέτο πιπεράτου σολομού

24

Μοσχάρι τατάκι σε κρούστα σουσαμιού με λαχανικά σοτέ,
μανιτάρια shitake και σος teriyaki

44

Ποικιλίες
Ποικιλία maki (12τεμ)

33

Ποικιλία sashimi (12τεμ)

39

Ποικιλία maki (12τεμ) & nigiri (8τεμ)

48

Περιέχει ξηρούς καρπούς
Υγιεινή επιλογή
Χορτοφαγικό
Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες και επιθυμείτε να γνωρίζετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται,
παρακαλούμε ζητήστε να μιλήσετε με το διευθυντή

Οι τιμές είναι σε ευρώ
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ & Δημοτικός φόρος
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για οποιαδήποτε διαμαρτυρία. / The establishment is obliged to have
printed forms available in a special location near the exit, for the registration of complaints. / L’ établissement doit disposer des formulaires, qui ce trouvent dans
une pochette speciale proche de la sortie, pour la possibilite de toute critique. / Das Unternehmen ist verpflichtet Formular in einer speziellen Box neben dem
Ausgang, fur eventuelle Beschwerden, zur Verfugung zu stellen.
Αγορανομικά υπεύθυνος: Ανδρέας Τζούρος

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

