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σαλάτες.

er.

∆ροσερή σαλάτα µε noodle, λαχανικά,
σόγια, ταχίνι. 12
Σαλάτα µε ψητά παντζάρια, τραγανό
κατσικίσιο τυρί µε αµύγδαλα, µέλι
βανίλιας. 12
Burrata µε σαλάτα µυρωδικών, σταφύλι
και crumble ρυζιού. 12

κυρίως.

bar food.

Ριζότο γλυκιάς κολοκύθας,
πέστο φιστίκι Αιγίνης. 15

Μικρά burgers, καπνιστό τυρί,
dressing µπέικον. 13

Ριζότο µε καλαµάρι και µελάνι σουπιάς. 16

Μικρά burgers Σολωµού, κρούστα panco,
sweet chilly mayo. 13
Μικρά Vegan burgers µε σιτάκε
και portobello, σπιτικό tofu και
φυστικοβούτηρο. 13
Bao buns-µάγουλα, πουρέ αβοκάντο,
σάλτσα µαύρης τρούφας. 13
Vegan buns, φιστικοβούτυρο, ταχίνι,
πίκλες µανιτάρια. 12
Mini tacos γεµιστά µε tartare σολοµού,
αβοκάντο, καλαµπόκι και horseradish
sauce. 11

ορεκτικά.
Σούπα γλυκιάς κολοκύθας µε γάλα
καρύδας και τρούφα. 9
Ceviche λαβράκι, πορτοκάλι lime, φύκια,
σπόροι chia. 15
Τόνος tataki, αβοκάντο, σάλτσα ponzu,
τσιπς γλυκοπατάτας. 15

Λιγκουίνι µε γαρίδες, κολοκύθι, ντοµάτες
κονφί, βασιλικό. 17
Λαβράκι φιλέτο, κρέµα κουνουπίδι,
σαλάτα µε κάρυ και σάλτσα παντζάρι
ιβίσκος. 18
Κοτόπουλο µπαλοτίνα γεµιστό µε
µανιτάρια και πινόλια, πουρές
σελινόριζας και σπαράγγια. 16
Χοιρινά µάγουλα µπρεζέ, σάλτσα
κουµανταρία-yuzu, ψητά καρότα, πουρές
παστινάκι. 17
Φιλέτο µόσχου, τερίνα πατάτας, πουρές
µανιταριού, µαύρη τρούφα, σάλτσα
σταφυλόµελο-σόγια. 28

γλυκά.

Πανακότα γιαούρτι, φράουλες,
τζελ δυόσµου, σάλτσα φράουλας. 8
Cremeux µαύρης σοκολάτας,
µαρέγκες εσπρέσο, crumble βρώµης,
παγωτό malt whisky. 8

Gyoza γαρίδας, σάλτσα καρύδας-τσίλι,
λάδι chorizo. 12

VEGAN

GLUTEN FREE

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
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salads.

er.

Noodle salad, vegetables, soy-tahini
dressing, 12
Salad with roasted beets, crispy goat
cheese, almonds, vanilla honey. 12
Burrata salad, grapes, rice crumble. 12

bar food.
Mini burgers, smoked cheese,
bacon mayo. 13

main.

Sweet pumpkin risotto,
pistachio pesto. 15
Squid risotto with cuttlefish ink. 16

Fresh salmon mini burgers panko crusted,
sweet chilli mayo 13

Linguine with shrimps, zucchini, confit
tomatoes, basil. 17

Vegan mini burgers made with shiitake
and portobello, homemade tofu and
peanut butter. 13

Seabass fillet, warm wild greens salad,
celeriac puree, carrot-orange-ginger
sauce. 18

Pork cheeks bao buns, avocado pure
black truffle mayo. 13

Stuffed Chicken ballotine with
mushrooms and pine nuts, celery root
puree and asparagus 16

Vegan buns, peanut butter, tahini, pickled
mushrooms. 12
Mini tacos with salmon tartare, avocado,
corn, and horseradish sauce. 11

starters.
Sweet pumpkin soup with coconut
milk and truffle. 9
Sea bass ceviche, orange, lime, seaweed,
chia seeds. 15
Tuna tataki, avocado, ponzu sauce,
sweet potato chips. 15
Shrimp gyoza, chili-coconut sauce,
chorizo oil. 12

VEGAN

Braised pork cheeks, commandaria-yuzu
sauce, roasted carrots, parsnip
puree. 17
Beef steak, potato terrine,
mushroom puree, black truffle, grape
honey-soy sauce. 28

desserts.

Yogurt Panna cotta, strawberries,
mint gel, and strawberry sauce. 8
Bitter chocolate cremeux, espresso
meringues, oat crumble,
malt whisky ice cream. 8

GLUTEN FREE

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

