Δροσερή σαλάτα με noodles, λαχανικά και ντρέσινγκ ταχίνι

10

Σαλάτα με κατσικίσιο τυρί με κρούστα από καλαμπόκι, φρέσκο αχλάδι και βινεγκρέτ σαγκουίνι-δυόσμο

10

Σαλάτα με σπανάκι και αναρή, καραμελωμένα φύλλα σπανακόπιτας και βινεγκρέτ από σιρόπι άνηθου

9

Σαλάτα ‘’χωριάτικη’’ με ντομάτα, αγγουράκι, κρέμα φέτας και κριθαροκούλουρα

9

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Ταρτάρ από φρέσκο λαβράκι, ζελέ αγγουριού, μπισκότο κάπαρης

11

Φιλέτο φρέσκου τόνου με κρύα σαλάτα αβοκάντο και σάλτσα μήλο-σέλινο

11

Καλαμάρι σχάρας με κρύα σαλάτα κινόα-παντζάρι και μπισκότο από μελάνι σουπιάς

10

ΚΥΡΙΩΣ
Γιουβετσάκι κοτόπουλο με γραβιέρα Κρήτης

14

Ριζότο ντομάτας με δυόσμο και φέτα

13

Ριζότο με καλαμάρι και μελάνι σουπιάς

14

Λιγκουίνι με γαρίδες, κολοκύθι, ντοματίνια και βασιλικό

14

Φρέσκος σολομός με κρύα σαλάτα κινόα, σάλτσα παντζάρι-ιβίσκος και τσιπς από κέιλ

16

Μυλοκόπι με κρέμα μπρόκολο, δροσερό ταμπούλι λαχανικών και σάλτσα πορτοκάλι-καρότο

18

Στήθος κοτόπουλο γεμιστό με χαλλούμι ωρίμανσης, δροσερή πατατοσαλάτα και τσιπς από chorizo

14

Αρνάκι σιγοψημένο, πουρέ από αχνιστό μπιζέλι, πατάτα ψητή και τσιπς αγκινάρας

16

Φιλέτο μόσχου με κρέμα από σέσκουλα, πατάτες baby και καραμελωμένα λαχανικά

26

ΓΛΥΚΑ
Mille feuille με φρέσκα μούρα, σάλτσα από φράουλες και σπιτικό σορμπέ φράουλας

7

Ganache πικρής σοκολάτας με σορμπέ πορτοκάλι και καραμελωμένα φουντούκια

8

Αφράτο τυραμισού, twirl από σαβουαγιάρ, κρέμα πικρής σοκολάτας και ζελέ εσπρέσο

7

*Η γαρνιτούρα στα πιάτα δεν μπορεί να αλλάξει *Αφαιρέσεις υλικών μπορούν να γίνουν μόνο σε συγκεκριμένα πιάτα
*Χρησιμοποιούμε μόνο έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο *Η κουζίνα δεν χρησιμοποιεί σκόνες μαγειρικής, κονσέρβες και
φούρνο μικροκυμάτων *Το ψωμί παρασκευάζεται με προζύμι στο thegym *Τα γλυκά του menu παρασκευάζονται στο thegym
*Όλα τα κρέατα, ψάρια και πουλερικά είναι νωπά

Cold salad with noodles, vegetables and tahini dressing

10

Goat cheese salad with corn crust, fresh pear and sanguine-spearmint vinaigrette

10

Spinach salad with anari cheese, crusted parmesan and dill syrup vinaigrette

9

Greek salad with tomato, cucumber, feta crème and barley rusks

9

STARTERS
Fresh sea bass tartare, cucumber jelly and caper biscuit

11

Fresh tuna fillet with cold avocado salad and apple-celery sauce

11

Grilled squid with quinoa-beets cold salad and squid ink biscuit

10

MAIN
Orzo with chicken ragout and Cretan graviera

14

Tomato risotto with spearmint and feta cheese

13

Risotto with squid and squid ink

14

Linguine with shrimps, zucchini, cherry tomatoes and basil

14

Fresh salmon with cold quinoa salad, beetroot-hibiscus sauce and kale chips

16

Fresh croaker with broccoli puree, vegetable tabbouleh and orange-carrot sauce

18

Chicken fillet stuffed with mature halloumi cheese, cold potato salad and chorizo chips

14

Slow-cooked lamb, pea puree, roasted potato and artichoke chips

16

Beef steak filet with chard crème, baby potatoes and caramelized vegetables

26

DESSERTS
Mille feuille with fresh berries, strawberry sauce and homemade strawberry sorbet

7

Bitter chocolate ganache with orange sorbet and caramelized hazelnuts

8

Tiramisu with savoyard twirl, bitter chocolate crème and espresso jelly

7

*The garnish of our dishes cannot be changed *Removals are allowed on certain dishes only
*We only use extra virgin organic olive oil *Our kitchen does not use cooking powders, canned foods or microwave *Bread is
baked with yeast at thegym *The desserts on the menu are prepared at thegym *The meat, fish and poultry that are used are all
fresh

