
SnackS 10:00 –13:00

Φουρτάλια Άνδρου με πατάτες,  6,00
φέτα και μυρωδικά  

Aνοιχτή πίτα με ανθότυρο, 	 6,50
λιαστή τομάτα και ελιές  

Προζυμένιο ψωμί με κατίκι Δομοκού, 8,50 
απάκι, τηγανιτό αυγό και μαρμελάδα τομάτας 

Brioche με φιλέτο κοτόπουλο,  9,50 
μπέικον γαλοπούλας, καπνιστή γραβιέρα  
και romesco sauce    

PickS for kidS

Πέννες με μπέικον και κρέμα τυριών 8,00 

Κοτομπουκιές με country style πατάτες	 8,50 
και πράσινη σαλάτα 

Sugar & cocoa

Twisted μπακλαβάς με namelaka 8,00 
μαύρης σοκολάτας, πραλίνα φυστικιού,  
muhallebi μαστίχας και καρύδι 

Bitter chocolate brûlée με mango   6,00 

Ραβιόλι ανανά με namelaka λευκής    6,00
σοκολάτας, framboise και sorbet καρύδας 

Παγωτό 70 gr    2,00

chef’S choiceS of the day
Παρακαλώ ρωτήστε το σερβιτόρο σας

Bakery  | Σαλάτα | Μαγειρευτό ημέρας | Γλυκό 

kitchen garden

Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με κοτόπουλο,	 11,00 
πιπεριές, τραγανή coppa, παλαιωμένη γραβιέρα,  
κουλούρι Θεσσαλονίκης και vinaigrette  
γιαούρτι - μουστάρδα 

Burrata με πολύχρωμα τοματίνια, φράουλες 13,00 
vinaigrette βασιλικού και χαρουπόψωμο 

Οσπριοσαλάτα με γαρίδες*, πιπεριά Φλωρίνης,  13,00 
μαριναρισμένο αγγούρι, πράσινες ελιές,  
φιστίκι Αιγίνης και vinaigrette παλαιωμένου  
ξυδιού 

Steak salad με πράσινα φύλλα, 14,00 
μελιτζάνα, μανιτάρια, ranch sauce,  
vinaigrette καρυδιού και μυρωδικά 

Water catcheS

Tartare λευκού ψαριού με τομάτα confit,  16,00 
μαύρο σκόρδο, εστραγκόν, ταραμά και  
φρυγανισμένο ψωμί 

Τόνος μαριναρισμένος με ρυζι jasmine 18,00 
(poke bowl), mango, αγγούρι, φρέσκο κρεμμύδι,  
σουσάμι, avocado και λαδολέμονο σόγιας 

Ψητό μυλοκόπι με κρέμα λεμονάτης  17,00 
αγκινάρας, κολοκύθι, σπαράγγια και  
vinaigrette μοσχολέμονο 

golden Wheat

Linguine με tartare τόνου,  	 16,00 
pesto αμπελόφυλλου και μοσχολέμονο 

Σκιουφιχτά με κατσικίσιο τυρί,  10,00 
φρέσκια τομάτα και μυρωδικά 

Gnocchi με κρέμα παντζάριου,   12,00 
σάλτσα από μαστιχοτύρι Άνδρου,  
ψητά σπαράγγια και τρούφα 

from the farm

Βοδινό tartare σε φρυγανισμένο  	 16,00 
χωριάτικο ψωμί με κάπαρη, ρίγανη,  
pecorino και λάδι τρούφας  

Φιλέτο κοτόπουλο με κρέμα avocado,  15,00 
γλυκοπατάτες, pink grapefruit, πίκλα  
σιναπόσπορου και μοσχολέμονο 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας εάν είστε αλλεργικοί ή δυσανεκτικοί 
σε κάποια τροφή προτού παραγγείλετε. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απουσία 
αλλεργιογόνων ουσιών στα πιάτα μας καθώς παράγονται σε κουζίνα που υπάρχουν 
αλλεργιογόνοι παράγοντες. | Η κατανάλωση λιγότερο καλά μαγειρεμένων τροφίμων 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικών ασθενειών ή δηλητηριάσεων, ιδιαίτερα για 
ηλικιωμένους, εγκύους ή όσους έχουν ευπαθές ανοσοποιητικό σύστημα.

* κατεψυγμένο προϊόν

Αγορανομικός υπεύθυνος: Χρυσούλα Γαβριά | Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν 
όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. | Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία 
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. 
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό.
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