Σαλάτες

Carpaccio από φιλέτο µοσχαρίσιο µε παρµεζάνα, ρόκα,
κάπαρη και sauce µουστάρδας
Γαριδοπιτάκια µε sauce από mango

Σαλάτα µε καπνιστό σολοµό, φύλλα από πατζάρι, ρόκα,
φινόκιο, καρότο, σχοινόπρασο & dressing από γιαούρτι
και lime

Ψητά µανιτάρια πλευρώτους µαριναρισµένα σε
ελαιόλαδο και φρέσκα µυρωδικά

αχλάδι και βινεγκρέτ από µουστάρδα και µέλι
Σαλάτα Quinoa µε σπαράγγια, καρότο, µήλο,
κόλιανδρο και dressing από ginger και κάρυ
Σαλάτα σπανάκι µε καραµελωµένο µπέικον, ψητά
καρύδια, dressing Caesar, κρουτόν & παρµεζάνα
Σαλάτα µε κατσικίσιο τυρί, ρόκα, λόλα και βινεγκρέτ
από µουστάρδα dijon

Μίνι τυροκουλούρες µε ξινοµυζήθρα & sweet chili sauce
Τραγανές µπουκιές κοτόπουλου σε κρούστα από butter
milk µε µαγιονέζα ρόκας
Τηγανιτά κολοκυθάκια sticks µε γιαούρτι
και βασιλικό
Burger sliders (4 mini burgers)
Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Πουρές πατάτας µε παρµεζάνα και µοτσαρέλα

Σαλάτα με αντίβ, μήλο, γκοργκοντζόλα, καρύδια, ρόκα,

Caprese µε καραµελωµένα τοµατίνια, προσούτο,
µοτσαρέλα bufala και πέστο βασιλικού
Iceberg µε ρολό κοτόπουλο στον ατµό και λεµονάτο
dressing µε φρέσκα µυρωδικά

Sauces: Blue cheese, Cheddar

Ψητές πιτούλες µε φρέσκο βιολογικό ελαιόλαδο & χοντρό αλάτι

Burgers

Different Βurgers

Classic American
Burger από µοσχάρι, µε τυρί τσένταρ, τοµάτα,
µαρούλι, πίκλα, αγγούρι, κρεµµύδι και µαγιονέζα
English Burger
Burger από µοσχάρι, µε τηγανιτό αβγό, bacon,
µαρούλι και µαγιονέζα
Mexican Burger
Burger από µοσχάρι, µε τυρί τσένταρ, jalapenos, iceberg,
sour cream, guacamole & τοµάτα µε κόλιανδρο
Argentinian Burger
Burger από µοσχάρι, µε τυρί τσένταρ, bacon,
κρεµµύδι, µαρούλι, τοµάτα και σάλτσα chimichouri
(µαϊντανός, ρίγανη, γλυκιά πάπρικα, κόκκινο chili)
Blue Burger
Burger από µοσχάρι, µε blue cheese, chili sauce
ρόκα, τοµατίνια και καραµελωµένα κρεµµύδια

Buffalo burger

Όλα τα burgers συνοδεύονται από φρέσκιες τηγανιτές πατάτες. Επιπλέον συνοδευτικά
για burgers: πουρές, bacon, αβγό, σαλάτα, έξτρα µπιφτέκι.

Burger από νεροβούβαλο με BBQ sauce, καραμελωμένα
κρεμμύδια, μαγιονέζα και πίκλες
Shrimp Burger
Burger από γαρίδα, τραγανό iceberg, τοµάτα
& chili sauce
Street Burger
Burger από κοτόπουλο, µε τριµµένη παρµεζάνα,
bacon, µαρούλι και µαγιονέζα Caesar
Burger Tartuffata
Burger µε τυρί γκοργκοντζόλα, σάλτσα τρούφας, crispy
speck, καραµελωµένο κρεµµύδι και αυγό µελάτο
Skinny Burger
Σκέτο burger από µοσχάρι ή κοτόπουλο, µε σαλάτα και
βινεγκρέτ από µπαλσάµικο
Σουβλάκι Burger
Μπιφτεκάκια από µοσχάρι, µε ψητές πίτες,
τοµάτα, αγγούρι και βινεγκρέτ από µπαλσάµικο
Όλα τα burgers είναι από 100% µοσχαρίσιο κιµά Βlack Angus

Μeat & Fish
Cotoletta alla milanese
µε baby πατάτες φούρνου
Entrecote
µε αρωµατικό βούτυρο cafe de Paris
Rib Steak από µαύρο χοίρο
µαριναρισµένο σε βιολογικό ελαιόλαδο µε αρωµατικά
Picanha Black Angus
σε πλάκα από ορυκτό αλάτι Ιµαλαΐων (για 2 άτοµα)
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας
µαριναρισµένο σε γλυκιά chili sauce και lime
Σολοµός ψητός µε Caesar salad

Pizza & Pasta

Rucolla ρόκα, µοτσαρέλα, σάλτσα τοµάτας,
προσούτο και παρµεζάνα
Pepperoni µε σάλτσα τοµάτας, µοτσαρέλα,
πιπεριά και µανιτάρια
Tartuffata µε κρέµα µασκαρπόνε, µανιτάρια, µοτσαρέλα,
λάδι τρούφας και θυµάρι
Margherita σάλτσα τοµάτας και µοτσαρέλα
Τagliatelle µε σάλτσα από φρέσκα λαχανικά και
flakes παρµεζάνας
Pappardelle µε µοσχαρίσιο κιµά angus και κρέµα
παρµεζάνας
Spaghetti aglio e olio

Γλυκά
Πυραµίδα σοκολάτας σε τραγανή γαλλική σφολιάτα µε παγωτό βανίλια (20΄)
Souffle πορτοκάλι µε παγωτό bitter σοκολάτας (20΄)
Apple crumble µε παγωτό
Σοκολατένιο brownies µε παγωτό
Profiteroles
Millefeuille Street µε παγωτό

Όλα τα φαγητά µας παρασκευάζονται από φρέσκα υλικά. Στις σαλάτες χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο και τηγανίζουµε µε ηλιέλαιο. Οι τιµές είναι σε EURO και περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις. Αγορανοµικός υπεύθυνος: Ιωάννης Ασηµακόπουλος

Ορεκτικά

