
RESTAURANT 
MENU



Χταπόδι Στο Γκριλ Με Καπνιστή Φάβα 16,00€
Τηγανιτή κάπαρη και ραπανάκι τουρσί

Τηγανιά Από Εκλεκτά Μανιτάρια 10,00€
Τσάτνεϊ πιπεριάς φλωρίνης με τσίλι και τυρί  σαγανάκι

Μανούρι Σχάρας 9,00€
Χώμα από τραγανό παστέλι, βινεγκρέτ εσπεριδοειδών και δροσερή 
σαλάτα βαλεριάνας 

Καρπάτσιο Απο Premium Φιλέτο Μοσχάρι 22,00€
Με baby φύτρες, μουστάρδα, παρμεζάνα, σαλάτα λιαστής τομάτας  
& ρόκας

Σφυρίδα “Tartar” 24,00€
Σε φρέσκο χυμό εσπεριδοειδών, σχοινόπρασο, σάλτσα καρπάτσιο 
πεπόνι 

Χωριάτικη Σαλάτα “Summer edition” 10,50€
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 11,00€
Μαρούλι iceberg, ψητό φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, caesar’s dressing,
Παλαιωμένη κρητική γραβιέρα, αρωματικά croutons

Γαριδοσαλάτα 13,00€
Γαρίδες φλαμπέ σε τσίπουρο, πράσινες σαλάτες, κινόα, γκρέιπφρουτ,
Αβοκάντο, σχοινόπρασο και απαλό ντρέσινγκ λεμονιού

Μεσσηνιακή 10,00€
Ανάμικτη σαλάτα εποχής με πορτοκάλι, κάσιους, σφέλα, αποξηραμένο 
σύκο, λαλάγια μανιάτικα & ελαφρύ dressing ελαιόλαδου με κρέμα bal-
samico

Σαλάτα Σπανακόπιτα 13,00€
Σπανάκι baby κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρωδιές, φέτα , τραγανό φύλλο, 
μαυροκούκι, βινεγκρέτ με μέλι & άνηθο

appertizers

salads



main courses
Χοιρινή μπριζόλα Tomahawk (750γρ+) 20,00€
Γλασσαρισμένη με σάλτσα bbq, πατάτες μπράβας και δροσερή σαλάτα

Ribeye σχάρας (300γρ+) 36,00€
Ωρίμανσης angus “ribeye”από εκλεκτό βόειο αργεντινής
Συνοδεύεται με πατάτες μπράβας και λαχανικά σχάρας

Μοσχαρίσια γάλακτος 22,00€
Με πατάτες και πράσινη σαλάτα 

Σολομός με γλυκόξινη σάλτσα και λευκό σουσάμι 18,00€
Με ριζότο παρμεζάνας με αρωματικό ελαιόλαδο
 
Λαβράκι με ντιζόν λαδολέμονο και ραντιτσίο 22,00€
Με λάδι παντζαριού και πούδρα ρόκας

Μπιφτέκια σχάρας 12,00€
Με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά 
Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και δροσερή σαλάτα

Μπιφτέκια κοτόπουλο σχάρας 12,00€
Με λεμονάτη σάλτσα και ρίγανη συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές 
πατάτες ροδέλα και δροσερή σαλάτα

Σουβλάκι Κοτόπουλο μπούτι στο γκριλ 12,00€
Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανητές πατάτες και δροσερή σαλάτα

pasta
Γαριδομακαρονάδα λιγκουίνι 16,00€
Γαρίδες, φρεσκοκομμένη ντομάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι και ούζο 

Ριζότο με ποικιλία εκλεκτών μανιταριών 12,00€
Με καλοκαιρινή τρούφα* ταϋγέτου

Παπαρδέλες με μοσχαράκι ραγού 13,00€
Καλοκαιρινή τρούφα, παρμεζάνα και λάδι βασιλικού

Λιγκουίνι κοτόπουλο 12,00€
Με εστραγκόν, κρέμα γάλακτος & παρμεζάνα

Κριθαρότο θαλασσινών 19,00€
με γαρίδες, καλαμάρι, βογκόλες σε ζωμό κακαβιάς

Μεσσηνιακή η εύκολη 12,00€ 
Σκιουφιχτά με φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, κολοκύθι, ελιές, 
(Μπορεί να μπει και φέτα χωριάτικη τριμμένη)
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