
Κλασσική Ελληνική σαλάτα Ανάμικτη πράσινη σαλάτα με γραβιέρα Κρήτης Ντοματίνια βελανίδια με παξιμάδια χαρουπιού

με ντομάτα, φέτα, αγγούρι, κάπαρη, καπαρόφυλλα,

πράσινες  πιπεριές, κρεμμύδι και ελιές Καλαμών

αποξηραμένα δαμάσκηνα, αμύγδαλα, πράσινο μήλο, 

κρουτόν και vinaigrette μελιού

Kαλαθάκι Λήμνου, κρίταμο, κάπαρη και φρέσκια ρίγανη

The Greek salad Mixed green salad with Cretan graviera cheese Cherry tomatoes with Carob croutons

tomatoes, feta chesse, cucumber, caper, caper leaves,

green peppers, onion and Kalamata olives

dried plums, almonds, green apple, 

croutons and honey-mustard vinaigrette

Lemnos Kalathaki cheese, kritamo, capers and fresh oregano

v v v

Φακές με γαύρο μαρινάτο Ψητά παντζάρια με χώμα από χαρούπι Μανιτάρια Πλευρώτους στη σχάρα

πιπεριές Φλωρίνης, φρέσκο κρεμμυδάκι, καρότο, 

πορτοκάλι, κύμινο και μαντζουράνα

σχοινόπρασο, μηλόξυδο, γιαούρτι με καρύδια, 

κάρδαμο και μαρμελάδα μήλου-σταφίδας

με ταλαγάνι Μάνης και dressing λεμονιού

Lentils with marinated anchovies Beetroots confit with carob crumble Grilled Pleurotous mushrooms

Florina peppers, spring onion, 

carrot, orange, cumin and marjoram

chives, apple cider vinegar, yogourt with walnuts, 

cardamom and red apple-raisin jam

with talagani chesse from Mani 

and lemon dressing

v v v

Γιουβέτσι θαλασσινών Χοιρινή κοτολέτα με ξύσμα πορτοκάλι Φρέσκο φιλέτο σολομού 

με χταπόδι, γαρίδες, καλαμάρι, μύδια και ξύσμα λεμoνιού  θυμάρι, σάλτσα μουστάρδας

 

συνοδεύεται με σπανάκι σωτέ, αρωματικό ρύζι, 

κουρκουμά και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

με κρέμα παντζαριού και σχοινόπρασο

 

συνοδεύεται με σπανάκι σωτέ, αρωματικό ρύζι, 

κουρκουμά και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Seafood Giouvetsi Pork chop with orange zest, Fresh salmon fillet

with octopus, shrimp, squid, mussels and lemon zest thyme and mustard sauce

 

served with sautéed spinach, αromatic

rice with turmeric, fresh country style potatoes

with beetroot cream and chives

 

served with sautéed spinach, αromatic

rice with turmeric, fresh country style potatoes

v v v

Επιλογή από Γλυκό ή Φρούτο Επιλογή από Γλυκό ή Φρούτο Επιλογή από Γλυκό ή Φρούτο

Selection of Dessert or Fruit Selection of Dessert or Fruit Selection of Dessert or Fruit

v v v

Καφέ ή Τσάι Καφέ ή Τσάι Καφέ ή Τσάι

Coffee or Tea Coffee or Tea Coffee or Tea

 


