LATE BREAKFAST
Καλάθι με ψωμάκια, croissant και Danish

€5,50

Γιαούρτι low fat, granola, αγαύη ή θυμαρίσιο μέλι

€5,50

Acai bowl με φρέσκα φρούτα, σπόρους chia & flakes καρύδας

€7,00

Eggs benedict, αυγά poché, prosciutto Parma, φρυγανισμένα ψωμάκια,
sauce Hollandaise

€11,00

Baveuse ομελέτα με σχοινόπρασο

€9,50

Club sandwich με παγιάρ κοτόπουλο, μπέικον, ντομάτα και asiago

€12,00

ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ
Gazpacho..κρύα σούπα ντομάτας, σερβιρισμένη με μπρουσκέτα «Χωριάτικη σαλάτα» €8,00
Fruit de mer..
Όστρακα, ψάρια ωμά & γαρίδες ατμού σερβιρισμένα σε πάγο.
Συνοδεύονται με mignonette, guacamole & sauce cocktail

€26,00

Crab benedict.. αφράτα crab cakes σε ψωμί brioche, wasabi mayo, ρόκα,
ξινόμηλο και σάλτσα Hollandaise

€18,00

Prosciutto St Daniele με scoops πεπονιού

€10,00

Sashimi σολομού με τοσταρισμένο σουσάμι , rice vermicelli και wakame

€17,50

Arancini τόνου με κάπαρη και πικάντικο dip Αrrabiata

€7,50

Carpaccio από λαβράκι σε λαδολέμονο με θυμάρι

€17,50

Γαρίδες tempura με πικάντικη μαγιονέζα και δροσερό tabbouleh κουνουπίδι

€15,00

ΣΑΛΑΤΕΣ
«Menoo»
καρδιές Γαλλικής σαλάτας, cherry tomatoes, παρμεζάνα
και vinaigrette balsamico μέλι

€9,50

Caprese με φρέσκια Buratta, ντοματίνια και βασιλικό

€13,00

« Quinoa Primavera »..
με λαχανικά, αβοκάντο και vinaigrette γιαούρτι/κάρυ

€9,00

Νicoise σαλάτα με τόνο, αβγό poche, πατάτες baby, φασολάκια, ελιές, ντοματίνια
και vinaigrette μουστάρδας

€11,00

«Βeef salad»
με baby σπανάκι & φύλλα μουστάρδας, roast beef, πράσινο μήλο, mango,
παστέλι και vinaigrette lemongrass

€13,00

«Caesar’s» με κοτόπουλο ψητό

€12,50

*Προσθέστε στη σαλάτα σας:
-Ψητό κοτόπουλο

€5,00

-Κατσικίσιο τυρί chèvre

€5,00

-Καπνιστό σολομό - dressing εσπεριδοειδών

€7,00

-Γαρίδες

€8,00

PASTA- ΡΙΖΟΤΟ
Tagliolini al pesto

€10,00

Carbonara με pecorino Romano και Guanciale

€12,00

Casarecce ala Norma με ψητή μελιτζάνα, σάλτσα ντομάτας, βασιλικό & ricotta

€12,00

Ravioli χειροποίητο με ραγού μοσχάρι σε κρέμα παρμεζάνας

€15,00

Kριθαράκι με γαρίδες και φρέσκια ντομάτα και ζωμό bisque

€16,00

Linguini με θαλασσινά, λευκό κρασί, γλυκό σκόρδο και μυρωδικά

€18,00

Risotto Ημέρας..

€..

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Burger από μοσχαρίσιο κιμά ζυμωμένο με παρμεζάνα, ντοματίνια ψητά,
buratta και iceberg σε ψωμί brioche

€15,00

Fish n chips..
λουκουμάδες μπακαλιάρου με chips παντζάρι και πατάτα
σερβίρεται με σάλτσα tartar και μαγιονέζα wasabi

€16,00

Μπιφτεκάκια σχάρας με ΒΒQ sauce, πατάτες τηγανιτές, ψητά λαχανικά

€14,50

Hunkar summer edition..
Μοσχάρι γάλακτος tataki, μελιτζάνα Αγιορείτικη με μπεσαμέλ γιαούρτι,
spicy μαρμελάδα ντομάτας & sauce vierge

€17,50

Κοτόπουλο ψητό με chorizo, σερβιρισμένο με πουρέ καρότο, sticky rice &
gravy από κόκκινα φρούτα

€16,00

Pork belly σε αργο φουρνο με hoisin, σερβιρισμένη με stir fry broccolini και
Vietnamese rolls λαχανικών

€14,00

Μοσχαρίσια tagliata με ψιλοκομμένη ρόκα και παρμεζάνα.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές

€23,50

Ψάρι ημέρας, ρωτήστε μας…

€…

ΓΛΥΚΑ
Τριλογία σοκολάτας

€6,00/τεμ

Chicago παγωτό

€8,00/τεμ

Pavlova παγωτό

€8,00/τεμ

Cheesecake passion fruit

€8,00/τεμ

Soufflé glace Drambuie με σάλτσα πορτοκάλι (12 μερίδες)

€7,00/τεμ

