Σαλάτα με ψητό κουνουπίδι, πεκορίνο, σάλτσα παντζάρι, μαύρη τρούφα
Δροσερή σαλάτα με noodle, λαχανικά, σόγια, ταχίνι
Σαλάτα με ψητά παντζάρια, τραγανό κατσικίσιο τυρί με αμύγδαλα, μέλι βανίλιας

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Ceviche λαβράκι, πορτοκάλι lime, φύκια, σπόροι chia
Τόνος tataki, αβοκάντο, σάλτσα ponzu, τσιπς γλυκοπατάτας
Bao buns-πάπια, σάλτσα από μαύρα φασόλια
Gyoza γαρίδας, σάλτσα lemongrass-καρύδα-lime

ΚΥΡΙΩΣ
Ριζότο καραβίδας, πράσινο μήλο
Κριθαράκι παέγια, θαλασσινά, chorizo
Λιγκουίνι με γαρίδες, κολοκύθι, ντομάτες κονφί, βασιλικό
Λαβράκι φιλέτο, ζεστή σαλάτα από αγριόχορτα, πουρές σελινόριζα, σάλτσα καρότο-πορτοκάλι-τζίντζερ
Μπακαλιάρος φρικασέ, τοπιναμπούρ, σέσκουλα
Κοτόπουλο γεμιστό με μανιτάρια, παρμεζάνα, πουρές καλαμπόκι
Χοιρινά μάγουλα μπρεζέ, σάλτσα κουμανταρία-yuzu, ψητά καρότα, πουρές παστινάκι
Φιλέτο μόσχου, τερίνα πατάτας, πουρές μανιταριού, μαύρη τρούφα, σάλτσα σταφυλόμελο-σόγια

ΓΛΥΚΑ
Banoffee, αφρός από καραμελωμένο γάλα, crumble σοκολάτας, σορμπέ μπανάνας
Cremeux μαύρης σοκολάτας, μαρέγκες εσπρέσο, crumble βρώμης, παγωτό malt whisky

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

Grilled cauliflower salad, pecorino, beetroot sauce, black truffle
Noodle salad, vegetables, soy-tahini dressing
Salad with roasted beets, crispy goat cheese, almonds, vanilla honey

STARTERS
Sea bass ceviche, orange, lime, seaweed, chia seeds
Tuna tataki, avocado, ponzu sauce, sweet potato chips
Duck bao buns, black bean sauce
Shrimp gyoza, lemongrass-coconut-lime sauce

MAIN
Langoustine risotto, green apple
Seafood orzo paella, chorizo
Linguine with shrimps, zucchini, confit tomatoes, basil
Seabass fillet, warm wild greens salad, celeriac puree, carrot-orange-ginger sauce
Codfish fricassee, topinambur, chards
Chicken fillet stuffed with mushrooms, parmesan cheese, mashed sweet corn
Braised pork cheeks, commandaria-yuzu sauce, roasted carrots, parsnip puree
Beef steak filet, potato terrine, mushroom puree, black truffle, grape honey-soy sauce

DESSERTS
Banoffee, caramelized milk foam, chocolate crumble, banana sorbet
Bitter chocolate cremeux, espresso meringues, oat crumble, malt whisky ice cream

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

