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BOOST
Y O U R





A LA CARTE

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΕΦ

Ποικιλία από αρτοσκευάσματα 1,50 €
Πάστα ελιάς και ελαιόλαδο Καλαμών με βαλσάμικο

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Καρπάτσιο από premium φιλέτο μοσχάρι 16,00 €
Με baby φύτρες, μουστάρδα με τρούφα, γραβιέρα Νάξου, σαλάτα λιαστής 
τομάτας & ρόκας

Μαγιάτικο “ceviche”  16,00 €
Σε φρέσκο χυμό εσπεριδοειδών, σχοινόπρασο, κρεμμυδάκι φρέσκο, 
αβοκάντο και τσίλι

*Προϊόν εποχής και ανάλογα με την διαθεσιμότητα

Χταπόδι στο γκριλ με καπνιστή φάβα 15,00 €
Τηγανιτή κάπαρη και ραπανάκι τουρσί

Τηγανιά από εκλεκτά μανιτάρια 9,00 €
Τσάτνεϊ πιπεριάς Φλωρίνης με τσίλι και σαγανάκι τυρί. 

Μανούρι σχάρας 8,50 €
Χώμα από τραγανό παστέλι, βινεγκρέτ εσπεριδοειδών και δροσερή σαλάτα 
βαλεριάνας 

ΣΑΛΑΤΕΣ

Χωριάτικη Σαλάτα “Summer edition” 7,50 €
Χωριάτικη σαλάτα με τομάτα, κατίκι Δομοκού, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές 
Καλαμών, καπαρόφυλλα Σαντορίνης, croutons λαλάγγι, βιολογικό έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο Μάνης και αρωματική ρίγανη 

Σαλάτα Caesar’s 9,00 €
Μαρούλι iceberg, ψητό φιλέτο κοτόπουλο, μπέϊκον, Caesar dressing, 
παλαιωμένη Κρητική γραβιέρα, αρωματικά croutons 

Ορεινή πέστροφα 11,00 €
Πράσινες σαλάτες, μαύρη φακή, κρεμμυδάκι φρέσκο, καπνιστή πέστροφα 
Ταϋγέτου και βινεγκρέτ απο εσπεριδοειδή

Γαριδοσαλάτα 12,00 €
Γαρίδες φλαμπέ σε τσίπουρο, πράσινες σαλάτες, κινόα, γκρέιπφρουτ, 
αβοκάντο σχοινόπρασο και απαλό ντρέσινγκ λεμονιού



PASTA & RISOTTO

Κριθαρότο θαλασσινών 14,00 €
Με γαρίδες, καλαμάρι, βογκόλες σε ζωμό οστρακοειδών

Ριζότο με ποικιλία εκλεκτών μανιταριών 11,50 €
Με καλοκαιρινή τρούφα* Ταϋγέτου

Παπαρδέλες με μοσχαράκι ραγού 12,50 €
Καλοκαιρινή τρούφα, παρμεζάνα και λάδι βασιλικού 

Πέννες με ρατατούι λαχανικών 9,50 € 
Παρμεζάνα και πλούσια σάλτσα τομάτας



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Χοιρινή μπριζόλα Tomahawk 16,50 €
600γρ+ γλασσαρισμένη με σάλτσα BBQ πατάτες μπράβας και δροσερή 
σαλάτα

Σπαλομπριζόλα σχάρας 25,00 €
Ωρίμανσης Angus “ribeye” 300γρ+ από εκλεκτό βόειο Αργεντινής

Συνοδεύεται με πατάτες μπράβας, λαχανικά σχάρας και επιλογή από σως μανιταριών 
ή πιπεράτη

Premium Burger 12,00 €
Μαύρο ψωμάκι με ενεργό άνθρακα, εκλεκτός κιμάς από 100% Ελληνικό 
βιολογικό μοσχάρι, τυρί τσένταρ, μπέικον, τομάτα, μαρούλι, καραμελώμενα 
κρεμμύδια και σπιτική BBQ

Επιλογή και σε λευκό ψωμάκι brioche
Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και πικάντικη κέτσαπ

Φιλέτο λαβράκι σχάρας 16,00 €
Με τσιγαριστά βλήτα, σάλτσα βουτύρου μενιέρ, καβουρδισμένο αμύγδαλο 
και τοματίνια κονφί

Μπιφτέκια σχάρας 10,50 €
Με φρέσκο ανάμεικτο κιμά

Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και δροσερή σαλάτα

Μπιφτέκια κοτόπουλο σχάρας 9,00 €
Με λεμονάτη σάλτσα και ρίγανη. 

Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και δροσερή σαλάτα

Κοτοπουλο φιλέτο στο γκριλ 11,00 €
Με προσούτο, dip γιαούρτι φασκόμηλο, λαχανικά σχάρας και πατάτες 
μπράβας 



DESSERTS

Σφαίρα Τιραμισού  7,00 €

by Venia @Sucree Patisserie Artisanale
Κρέμα μασκαρπόνε, espresso, μπισκότα σαβαγιάρ, σοκολάτα bitter

Yuzu by Venia @Sucree Patisserie Artisanale 8,00 €
Μους λευκής σοκολάτας αρωματισμένη με λάιμ, κρέμα yuzu, κραμπλ με 
φυστίκι Αιγίνης και σοκολάτα Ruby

Gianduja by Venia @Sucree Patisserie Artisanale 7,50 €
Μους gianduja με Frangelico, μπισκουί φουντουκιού, ναμελάκα σκούρας 
σοκολάτας, καραμελωμένα φουντούκια

EGO Σουφλέ σοκολάτας 6,40 €
Λαχταριστή ρευστή λάβα σοκολάτας

Συνοδεύεται με μπάλα παγωτού της επιλογής σας

Βάφλα 6,40 €
Με πραλίνα, αμύγδαλο, μπισκότα βρώμης και μπάλα παγωτό 
της επιλογής σας

Ρωτήστε μας και διαμορφώστε την αγαπημένη σας εκδοχή βάφλας από την πλούσια 
λίστα των υλικών μας

Gelato & Sorbet Τιμή μπάλας 2,70 €
Premium γεύσεις με gelato και sorbet από την Kayak 
Παρακαλώ ρωτήστε για τις γεύσεις μας



Αγορανομικός υπεύθυνος : ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Κατά την παραγωγή των προϊόντων μας δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα συστατικά. 
Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε.

*προϊόν ανάλογα με την εποχή  & κατόπιν διαθεσιμότητας




