Dinner menu
σαλάτες & ορεκτικά
Δροσερή σαλάτα με noodle, λαχανικά, σόγια, ταχίνι 14
Σαλάτα με ψητά παντζάρια, τραγανό κατσικίσιο τυρί με αμύγδαλα, μέλι βανίλιας 14
Ceviche λαβράκι, πορτοκάλι lime, φύκια, σπόροι chia 15
Τόνος tataki, αβοκάντο, σάλτσα ponzu, τσιπς γλυκοπατάτας 15
Καλαμάρι με σάλτσα curry‐καρύδας, κους κους και τσιπς πράσου 15

casual bites
Crispy Burritos με βοδινό κιμά 10
Mini tacos µε tartare σολοµού, κρέμα αβοκάντο, και horseradish σως 13
Tacos κοτόπουλο el pastor με γουακαμολε 11
Μικρά burgers, καπνιστό τυρί, bacon mayo 10
Μικρά burgers σολομού με κρούστα panko 10
Αραντσίνι με βοδινό σε κρούστα panko και σάλτσα λεμόνι 8

κυρίως
Λιγκουίνι με γαρίδες, κολοκύθι, ντομάτες κονφί, βασιλικό 19
Ριζότο με καλαμάρι και μελάνι σουπιάς 18
Λαβράκι φιλέτο με ριζότο σπανάκι, σπαράγγια, τσιπς πράσου 21
Χοιρινά μάγουλα μπρεζέ, σάλτσα yuzu, ψητά καρότα, πουρέ παστινάκι 19
Φιλέτο μόσχου tenderloin, πατάτα τερίνα, πουρές μανιταριού 34

Γλυκά
Cremeux μαύρης σοκολάτας, μαρέγκες εσπρέσο, crumble βρώμης, παγωτό whisky 9

Dinner menu
salads & starters
Noodle salad, vegetables, soy‐tahini dressing 14
Salad with roasted beets, crispy goat cheese, almonds, vanilla honey 14
Sea bass ceviche, orange, lime, seaweed, chia seeds 15
Tuna tataki, avocado, ponzu sauce, sweet potato chips 15
Squid with curry‐coconut sauce, couscous, and leek chips 15

casual bites
Crispy beef burritos 10
Mini tacos with salmon tartar, avocado cream, and horseradish sauce 13
Chicken tacos el pastor with Guacamole 11
Mini burgers, smoked cheese, bacon mayo 10
Mini salmon burgers panko crusted 10
Panko crusted arancini with beef and lemon sauce 8

main dishes
Linguine with shrimps, zucchini, confit tomatoes, basil 19
Squid risotto with cuttlefish ink 18
Seabass fillet with spinach risotto, asparagus, and leek chips 21
Braised pork cheeks, commandaria‐yuzu sauce, roasted carrots, parsnip puree 19
Beef tenderloin, potato terrine, mushroom puree, sweet red wine sauce 34

dessert
Bitter chocolate cremeux, espresso meringues, oat crumble, whisky ice cream 9

