ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Πατάτες SAH|chips |μαγιονέζα τρούφας |6,80€
Bruschetta |prosciutto|mozzarella |ντοματίνια |βασιλικό|7,80€
Spring roll |χειροποίητο|Μελιτζάνα |κατσικίσιο τυρί|μαρμελάδα ντομάτας|8,50€
‘’Σπετζοφάι’’|salsiccia Toscana|πιπεριές |αυγό|8,80€
Μανιτάρια(porcini -πλευρώτους -πορτομπέλο-enoki-cantarelle)|γραβιέρα|
μαρμελάδα σύκο |9,80€
Πεινιρλί ημέρας |9.80€
Λαυράκι μαριναρισμένο|μοσχολέμονο|κόλιανδρος |σχοινόπρασσο |13,50€
Carpaccio |παρμεζάνα|ρόκα|λάδι λευκής τρούφας |13,90€
Beef tartar |φιλέτο μοσχάρι |κόκκινο λάχανο slow cook|chili|17,80€
Open face χορτόπιτα |Τσαλαφούτι |λάδι αρωματικών|9,50€
Χούμους Φάβα| μελωμένο χταπόδι | ούζο| κρέμα στιφάδο|13,50€
Ποικιλία αλλαντικών -τυριών | gorgonzola Carozzi | Provolone affumicato |
Pecorino toscano in crosta al pepperoncino| Parmiggiano Reggiano|
Prosciutto Parma | Salame finocchiona | Salame spianata piccante | 14.50€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Ανάμεικτη σαλάτα|ψητά κολοκύθια-καρότα|ηλιόσπορο|βινεγκρετ μελιού|7,50€
Τρίχρωμη κινόα |σταφίδα|πιπεριές |καρύδι|βερύκοκο|βαλεριάνα|μανούρι
εσπεριδοειδή |10,50€
Superfood |Φαγόπυρο |cranberries |ψητά λαχανικά |kale |σύκο| |βινεγκρετ
rasberrie|9,80€
Πράσινη σαλάτα |buratta σε κρούστα μυρωδικών |ντοματίνι κονφί | crispy
προσούτο |balsamico παλαιωμένο|11,50€
Ντοματίνια |κατίκι |καπαρόφυλλα |ελιές |κρεμμυδάκι| παξιμάδι χαρούπι
|αγγουράκι τουρσί |9,50€
Mesclun |σολομός καπνισμένος in house |αβοκάντο |φινόκιο |πράσινο μήλο |
|dressing γιαούρτι με πορτοκάλι & μυρωδικά|13,50€
Colslow |λάχανο-καρότο|καπνιστό κοτόπουλο απάκι| σέλερυ|μήλο|πάπρικα
καπνιστή | pecorino toscano |cheasars sauce|10,50€

PASTA
Spaghetti aglio -olio|έξτρα παρθένο ελαιόλαδο|σκόρδο |τσίλι|8,50€
Linguini |pesto βασιλικού|παρμεζάνα|11,90
Nιόκι φρέσκα| καπνιστή παντσέτα |σάλτσα κόκκινης πιπεριάς |12,90€
Πέννες ολικής |μοτσαρέλα bocconcini |ντοματίνα|καπνιστή μελιτζάνα
|βασιλικό|12,80€
Rigatoni|ragout μοσχάρι |καμμένη κρέμα μπεσαμέλ |γραβιέρα Κρήτης |13,80€
Strozzapreti|ραγού μανιτάρια |κρέμα μαύρης τρούφας |κατσικίσιο τυρί |13,80€
Παπαρδέλες |μοσχαρίσια μάγουλα |ντοματίνι confit|φοντί παρμεζάνα|14,50€
Fettucine|καραβίδα|κρέμα bisk|λεμονόχορτο|20,80€
Risotto |κοτόπουλο |μπρόκολο|παρμεζάνα|12,90€
Fregola sarda|γαρίδες |σπαράγγια|σαφραν|16,50€
MAIN COURSES
Συκώτι |κρέμα μαύρου σκόρδου||σπασμένη πατάτα|12,50€
Κοτόπουλο στήθος |gorgonzola|αχλάδι ψητό| βιολογικό μαύρο ρύζι |12,90€
Μάγουλα μοσχαρίσια |κρασί Samos|πουρές καπνιστής μελιτζάνας |15,50€
Iberico| καρέ γαλλικής κοπής |pepper sauce|πουρές καπνιστή πατάτας |μπέικον
γιαχνί |17.90€
Heart of rump|ταλιάτα |καμμένο βούτυρο |καπνιστό αλάτι |σαλάτα
superfood|20,50€
Rib eye |black angus |σάλτσα ψητού -δεντρολίβανο|terina πατάτα|28.50€
Φιλέτο μοσχάρι |σάλτσα μανιτάρια|ψητά λαχανικά |πατάτες τηγανιτές |25.50€
Σολομός |κινόα |baby καρότα|σάλτσα γαρίδας|lemongrass|15,80€
Λαυράκι

|κρέμα φινόκιο|ψητό baby jem|σάλτσα λεμόνι-σαφραν|17,50€
Ρωτήστε για το Βurger ημέρας|13,50€

DESSERTS
Χαλβάς Αιγύπτου |κρούστα σοκολάτας |σάλτσα καραμέλα-κανέλλα|6.80€
Μιλφειγ |tonka|αλμυρή καραμέλα|7.50€
Cheesecake| μπισκότο από ξηρούς καρπούς | dulce de leche |μαρμελάδα
πορτοκάλι |7,50€
Mousse σοκολάτας Callebaut|crumble αμυγδάλου|ζελέ espresso|σάλτσα λευκής
σοκολάτας |7,80€
Παγωτό | Βανίλια Mαδαγασκάρης |σοκολάτα-|sorbet mango | 3,50€ / μπάλα

Pinza (72 ώρες ωρίμανσης το ζυμάρι)
Margherita | σάλτσα ντομάτας | μοτσαρέλα Fior di latte | ντοματίνια | βασιλικός |
10,50€
Greca |σάλτσα ντομάτας |μοτσαρέλλα |φέτα |ελιές |κρεμμύδι τηγανιτό| πιπεριές
πολύχρωμες |12,90€
Salame piccante | σάλτσα ντομάτας | μοτσαρέλα | σαλάμι spianata (πικάντικο) |
μανιτάρια champignon |13,80€
Speck & Gorgonzola | σάλτσα ντομάτας | μοτσαρέλα | gorgonzola | Speck
(προσούτο καπνιστό) | 13,80€
Prosciutto e Parmiggiano | σάλτσα ντομάτας | μοτσαρέλλα | Prosciutto Parma |
flakes παρμεζάνας | ρόκα | 14,30€
Buratta | σάλτσα ντομάτας | μοτσαρέλλα Buratta | Prosciutto Parma | ντοματίνα
| βασιλικός | 14,50€

