DINNER

2019 - 2020

Σαλάτες
Πράσινη σαλάτα με παστράμι μοσχάρι Δράμας,
σταφύλι, μαρμελάδα απο ξερά σύκα, ντοματίνια,
gorgonzola και γλυκιά vinaigrette απο
σκούρο βαλσάμικο.
9,50 €
Ανάμεικτη σαλάτα με σολομό, καρύδια, πράσινο μήλο,
φιλέτα εσπεριδοειδών και γλυκόξινη vinaigrette από
λευκό βαλσάμικο και γκρέιπφρουτ.
9,50 €.
Σαλάτα με αβοκάντο, ντοματίνια, ραπανάκι, κολοκύθι,
ανθότυρο και σος από βασιλικό και λάιμ.
8,50 €
Ανάμεικτη σαλάτα με φρεσκοψημένα φιλετάκια
κοτόπουλου, ντοματίνια, κάσιους, ψητό χαλούμι,
πιτάκια και σος σταφυλόμελο.
9,50 €

menu

Ελληνική σαλάτα με ντόματα, αγγούρι, πιπεριά
πράσινη, κρεμμύδι, ελιές, κάπαρη, παξιμαδάκια,
φέτα και έξτρα παρθαίνο ελαιόλαδο.
8,50 €

Finger Food

Κυρίως πιάτα

Τραγανοί λουκουμάδες

Κριθαρότο με γαρίδες σάλτσα ντομάτας
και κρόκο Κοζάνης
12,00 €

Yakiniku

Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα καπνιστού τυριού,
φρέσκια ρόκα και πατάτες brava.
11,50 €

Με κατσικίσιο τυρί και φέτα, παναρισμένη σε τραγανή
κρούστα απο corn flakes και γλυκιά σος φράουλας.
5,50 €

Μοσχαρίσια σουβλάκια απο φιλέτο μοσχάρι,
μαριναρισμένα σε σάλτσα σόγιας και σκούρο
βαλσάμικο.
7,50 €

Μελιτζανοσαλάτα

Καπνιστή σπιτική μελιτζανοσαλάτα με πιτάκια
5,50 €

Ρολό κοτόπουλο γεμιστό με πέστο πιπεριάς Φλωρίνης,
γραβιέρα Νάξου και πράσινη σαλάτα.
10,00 €

Αλμυρά Πουράκια

Μπιφτέκια μοσχαρίσια στην σχάρα με πατάτες brava
και πράσινη σαλάτα.
10,00 €

Πλατώ Τυριών

Πένες με ζουμερά φιλετάκια κοτόπουλου, ντοματίνια,
μοτσαρελά και boccocini και βούτυρο βασιλικού.
9,00 €

Σε τραγανό φύλλο με κοτόπουλο, γραβιέρα Νάξου με
δροσερή κρέμα αβοκάντο και λάιμ.
5,50 €

Gorgonzola, οινοτύρι Λέρου, καπνιστό Νάουσας,
γραβιέρα Νάξου, παρμεζάνα, συνοδευμένα με
κριτσίνια, μαρμελάδα σύκου και φρούτα εποχής.
13,50 €

Πένες με σάλτσα ντομάτας, μελιτζάνα, ελιές και φέτα.
9,00 €

Πλατώ Αλλαντικών

Προσούτο Θράκης, παστράμι γαλοπούλας, σαλάμι
Λευκάδος, παστράμι μοσχάρι Δράμας, ζαμπόν με
πιπέρι, συνοδευμένα με κριτσίνια μαρμελάδα σύκου
και φρούτα εποχής.
13,50 €

Gorgonzola

Gouda

Σπαγγέτι καρμπονάρα με σύγκλινο Μάνης, κρέμα,
παρμεζάνα και κρόκο αυγού.
9,00 €

Mozzarella

Smoked Cheese

Burgers
Club Sandwich, με καπνιστή γαλοπούλα Δράμας,
μπέικον, ντoμάτα, λόλα πράσινη, τυρί και μαγιονέζα
αρωματισμένη με λάιμ συνοδευμένο με φρέσκιες
τηγανιτές πατάτες.
8,50 €
Chicken Burger με τραγανό φιλέτο κοτόπουλου σε
κρούστα καλαμποκιού με τυρί, ντομάτα, λόλα πράσινη
και μαγιονέζα αρωματισμένη με λάιμ συνοδευμένο με
φρέσκιες τηγανιτές πατάτες.
8,50 €
Classic Burger με χορταστικό σπιτικό μπιφτέκι από
μοσχαρίσιο κιμά και μυρωδικά, τυρί, ντομάτα, λόλα
πράσινη, σος barbeque συνοδευμένο με φρέσκιες
τηγανιτές πατάτες.
9,50 €
Egg Burger με χορταστικό σπιτικό μπιφτέκι από
μοσχαρίσιο κιμά, τραγανιστό μπέικον, καραμελωμένα
κρεμμύδια, λόλα πράσινη, ντομάτα, τυρί και μαγιονέζα
αρωματισμένη με λάιμ συνοδευμένο με φρέσκιες
τηγανιτές πατάτες.
10,50 €

Πίτσες
Γλυκά

Προσούτο

Σπιτικό σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια.
6,00 €

Με σάλτσα ντομάτας, προσούτο Ευρυτανίας, φρέσκια
ντομάτα, μοτσαρέλα buffalo, ρόκα και πέστο
βασιλικού.
11,50 €

Cheesecake

Κοτόπουλο

Σουφλέ

Κρέμα τυριού αρωματισμένη με λεμόνι, πάνω
σε τραγανή βάση απο μπισκότα digestive και
κουλί απο φρέσκιες φράουλες.
5,50 €

Λουκουμάδες με μέλι και κανέλα.
5,50 €

Μαργαρίτα

5,00 €

Pork

Σουτζούκι πολίτικο Δράμας

Με σάλτσα ντομάτας, σουτζούκι Δράμας, φέτα,
πιπεριά πράσινη και φρέσκια ντομάτα.
11,00 €

Λουκουμάδες με μερέντα
φουντουκιού.

* *Μπάλα παγωτό: +1.5 €

Με σάλτσα μουστάρδας, φρεσκοψημένα φιλετάκια
κοτόπουλο, μπέικον, κρεμμύδι, Ιταλική μοτσαρέλα και
φρέσκια ντομάτα.
11,50 €

Παγωτά (2.5 € / μπάλα)
Βανίλια Μαδαγασκάρης
Βέλγικη σοκολάτα με choco chips
Μαστίχα με ροζ πιπέρι

Beef

Με σάλτσα ντομάτας, Ιταλική μοτσαρέλα
και φρέσκια ντομάτα.
10,50 €
* Όλες οι πίτσες περιέχουν :
μοτσαρέλα, γκούντα και ένταμ.

Chicken

Shrimp

