
*Το συγκεκριµένο µενού δε συνδυάζεται 
µε άλλες εκπτωτικές ενέργειες.

ΣΟΥΠΑ
Σούπα σελινόριζας µε κάστανα, 
σέλερι και ξινόµηλο

ΣΑΛΑΤΑ
Σαλάτα µε kale, ρόδι, καρύδια, 
Αρσενικό Νάξου, τραγανό προσούτο και εστραγκόν
και
Φακές και quinoa, ξινοµυζήθρα, σουσάµι, 
βινεγκρέτ µε µέλι & µουστάρδα

ΟΡΕΚΤΙΚΟ
Μανούρι πανέ µε πάνκο - σουσάµι 
& πικάντικη γλυκόξινη σάλτσα µε σταφίδες 
και
Πιτάκι τυλιχτό µε κοτόπουλο µαριναρισµένο 
µε µπαχαρικά και σάλτσα γιαουρτιού

ΚΥΡΙΩΣ
(µία επιλογή ανά άτοµο)
Ριζότο µε κολοκύθα, σιγοµαγειρεµένο µπούτι πάπιας, 
πορτοκάλι και εστραγκόν
ή 
Παπαρδέλες, φρέσκα µανιτάρια, 
τσορίθο και φρέσκο θυµάρι
ή
Χοιρινός λαιµός σοτέ µε πουρέ γλυκοπατάτας, 
τραγανό προσούτο και σάλτσα 
µε δαµάσκηνα και άρκευθο
ή 
Μοσχαρίσια µάγουλα µπρεζέ µε Pedro Ximenez sherry, 
πουρέ από σελινόριζα και καραµελωµένα κρεµµύδια

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ 
Apple Crumble µε παγωτό καραµέλα - κανέλα 
30 € ανά άτοµο

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΤΑ 
1 φιάλη ανά 2 άτοµα
Λευκό: Ergo, Κτήµα Λαντίδη - Sauvignon Blanc
Κόκκινο: Νεµέα, Κτήµα Λαντίδη - Αγιωργίτικο
Νερό Ζαγόρι
µε επιπλέον χρέωση
10 € ανά άτοµο

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α

Burger µε γαλοπούλα και τυρί
ζουµερό µπιφτέκι γαλοπούλας, 
τραγανές τηγανητές πατάτες
12.00 €
Burger µοσχαρίσιο
Αµερικάνικο Black Angus,
τραγανές τηγανητές πατάτες 
10.00 €
Mac and Cheese, φουρνιστά ζυµαρικά
µε τυριά και µπέικον 
10.00 €
Chicken nuggets, 
τραγανές τηγανητές πατάτες
10.00 €

GET 
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A GREAT 
TASTE

20
18



*This menu cannot be combined 
with other promotional offers. 

SOUP
Celery root soup with chestnuts, 
celery and green apple

SALAD
Salad with kale, pomegranate, 
walnuts, Naxos Arseniko cheese, 
crispy prosciutto and tarragon
and
Lentils & quinoa, fresh cheese, sesame, 
honey –  mustard vinaigrette

APPETIZERS
Crispy manouri cheese, panko 
and sesame seed crust, spicy sweet & sour sauce 
with raisins
and
Chicken wraps, tandoori style marinated chicken 
and yogurt sauce

MAIN
(one selection per person)
Risotto with pumpkin, braised duck thigh,
orange and tarragon
or
Pappardelle, mushrooms, chorizo 
and fresh thyme
or
Sautéed pork shoulder with sweet potato purée,
crispy prosciutto, and plum & juniper sauce
or
Braised beef cheeks with Pedro Ximenez sherry, 
celery root purée and caramelized onions

DESSERT
Apple Crumble with caramel - cinnamon ice cream
30 € per person

Match with the following drinks
1 bottle per 2 persons
White wine: Ergo, Lantides Winery - Sauvignon Blanc
Red wine: Nemea, Lantides Winery - Agiorgitiko 
Still Water: Ζagori
with extra charge
10 € per person

O P T I O N S  F O R  C H I L D R E N

Turkey and cheese burger 
juicy turkey burger, crispy potatoes 
12.00 €
Beef burger
Black Angus chuck eye, crispy potatoes
10.00 €
Mac and Cheese, oven-baked pasta 
with cheese and bacon
10.00 €
Chicken nuggets, crispy potatoes
10.00 €
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