
 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ  

Μέχρι τις 15:00 
 

Καλάκι με ψωμάκια, croissant και  Danish      €5,50 
 

Γιαοφρτι low fat, granola και φρζςκιεσ φράουλεσ     €6,00 
 

Φρουτοςαλάτα εποχισ με χυμό εςπεριδοειδϊν     €6,00 
 

Eggs benedict, αυγά poché, prosciutto Parma, φρυγανιςμζνα    €11,00 
ψωμάκια, sauce Hollandaise          
 

Ομελζτα Fit, αςπράδια από βιολογικά αυγά, αβοκάντο,     €9,50 
goji berries, κολοκυκόςπορο  
 

Καπνιςτόσ ςολομόσ  με scrambled eggs και φρυγανιςμζνο ψωμί   €14,50 
 

Ομελζτα Bio με παρμεηάνα και κυμάρι      €9,50 
 

Αυγά καγιανά Bio με φρζςκια ντομάτα           €9,50 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΕΣΕ  
 

Nτολμαδάκια Καςιώτικα                       €13,50 
 
Ντοματίνια γεμιςτά με ρφηι        €13,00 
 
Plateau τυριϊν & αλλαντικϊν                   €14,00 

Prosciutto St.Daniele με πεπόνι Αμαλιάδασ και κριτςίνια    €13,50 

Carpaccio λαβράκι μαριναριςμζνο με lime,  κόλιανδρο,     €16,50 
εξτρά παρκζνο ελαιόλαδο και μικρι ςαλάτα βαλεριάνα    

Sashimi ςολομοφ με τοςταριςμζνο ςουςάμι , rice vermicceli και wakame  €17,50 
 
Γαρίδεσ tempura με πικάντικθ μαγιονζηα και δροςερό tabbouleh   €14,50 

Μαριναριςμζνοσ ςολομόσ, ςάλτςα μουςτάρδα/μζλι     €15,00 
και baby πατάτεσ ατμοφ με άνθκο και ελαιόλαδο 

 



 

 

 

 

 

ΑΛΑΣΕ 
 

«Menoo» *          €9,50            
καρδιζσ Γαλλικισ ςαλάτασ, cherry tomatoes, παρμεηάνα  
και vinaigrette  balsamico μζλι 
 

«Caprese»,           €12,50            
πολφχρωμα ντοματίνια με μοτςαρζλα Burattina και φρζςκο βαςιλικό    
 

«Quinoa»           €12,50            
με ντομάτα, αγγοφρι, φρζςκο κρεμμυδάκι,       
πολφχρωμεσ πιπεριζσ , φζτα τυρί - vinaigrette από μθλόξυδο  
       
«Βαλεριάνα»           €11,50            
με baby ςπανάκι, πράςινο μιλο, μάνγκο, κουκουνάρι - dressing εςπεριδοειδϊν  
       
«Caesar’s» με κοτόπουλο ψθτό       €13,50         
 
Γαρίδεσ           €16,80            
με dressing εςπεριδοειδϊν και ςαλάτα αγγοφρι marine     
 
«Buddha bowl salad»,         €13,00            
λαχανικά και δθμθτριακά ςε ατομικό μπϊλ     

 
*Προςκζςτε ςτθ ςαλάτα ςασ: 
-Ψθτό κοτόπουλο            €5,00 
-Κατςικίςιο τυρί chèvre         €5,00 
-Καπνιςτό ςολομό - dressing εςπεριδοειδϊν                €7,00 
-Γαρίδεσ           €8,00 

 
 

PASTA- ΡΙΖΟΣΟ 
              

Tagliolini Al pesto,  
με φρζςκο βαςιλικό και κουκουνάρι, παρμεηάνα και ντοματίνια   €12,50 
 

Παπαρδζλεσ με ραγοφ από χτζνι Black Angus     €15,50 
 

Garganelli με γαρίδεσ και wakame       €15,50 
 

Kριθαρότο Arrabiata         €12,00 
 

Carbonara με pecorino Romano και Guanciale     €12,00 
 

Egg Νoodles με λαχανικά και ςάλτςα yakisoba        €12,50 
 
Risotto Ημζρασ         €13,50 



 

 

 

 

 

ΚΤΡΙΩ  

 
Cheeseburger,          €16,00 
μοςχαρίςιο μπιφτζκι Black Angus, χειροποίθτο ψωμάκι, τυρί cheddar,  
μανιτάρια sauté και bacon   
 
Piccata κοτόπουλου ελευκζρασ βοςκισ      €16,50 
με λεμόνι, κάπαρθ και ρφηι basmati   
 
Μπιφτεκάκια ςχάρασ         €14,50 
με ΒΒQ sauce, πατάτεσ τθγανιτζσ, ψθτά λαχανικά   
 
Paillard κοτόπουλο με μικρι ςαλάτα      €16,50  
 
Tagliata Flat Iron Steak,         €23,50 
με ςάλτςα ντομάτασ-βαςιλικό, πατάτεσ τθγανιτζσ, ρόκα  παρμεηάνα 
 
Σολομόσ ςχάρασ          €22,00 
με άγριο ρφηι και πουρζ μπρόκολο     
 
Λαβράκι sauté           €22,00 
με sauce herbe, πατάτεσ ψθτζσ, χόρτα εποχισ    
 
 Πιάτο ημζρασ…ρωτιςτε μασ  

 
       
 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

 

Pavlova με παγωτό βανίλια και κόκκινα φροφτα του δάςουσ   €7,00 
 
Millefeuille με κρζμα λεμόνι και κρζμα βανίλια Μαδαγαςκάρθσ   €7,00 
 
«Chicago», παγωτό ςοκολάτα, crème chantilly,      €8,00 
καραμελωμζνοι ξθροί καρποί και ςιρόπι ςοκολάτασ 
 
Soufflé Glacé Grand Marnier                                €7,00 
 
Baba au rum, με παγωτό γιαοφρτι, crème chantilly και φρουτοςαλάτα  €8,00 

  
 


