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Pizza

Μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνια και πέστο βασιλικού 8 €
Ελληνική με σάλτσα ντομάτας, ελιές, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, φέτα και φρέσκια ρίγανη 9 €
Κοτόπουλου με bacon, σάλτσα ντομάτας, καλαμπόκι, κόκκινη πιπεριά και φρέσκα μανιτάρια 12 €
Προσούτο Πάρμας με gorgonzola, baby ρόκα και σάλτσα ντομάτας 12 €

Burgers
Cheese Burger με μπιφτέκι από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά 180gr,
τυρί cheddar, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι σπιτική σάλτσα μουστάρδας
και φρέσκες τηγανητές πατάτες 10 €
Chicken Burger με μπιφτέκι από 100% φρέσκο κιμά κοτόπουλου 180gr,
τυρί edam, bacon, iceberg, μαγιονέζα αρωματισμένη με πέστο βασιλικού
και φρέσκες τηγανητές πατάτες 9 €
Vegetarian Burger με μπιφτέκι λαχανικών, πουρέ μανιταριών,
φρέσκο κρεμμυδάκι, ρόκα, ελιές, φρέσκια ντομάτα και φρέσκες τηγανητές πατάτες 8 €
Tower Burger με διπλό μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά 360gr,
τυρί cheddar, μπέικον, καραμελωμένο κρεμμύδι, τηγανητό αυγό, ντομάτα, iceberg,
γλυκόξινη σάλτσα ντομάτας και φρέσκες τηγανητές πατάτες 15 €

ΜπουκIές

(σε εξάδες)
Σύκα ξερά με μανούρι, μαρμελάδα ντομάτας, καρυδόψιχα και φρέσκια ματζουράνα 6 €
Σπείρες τορτίγιας με καπνιστό σολομό, μασκαρπόνε, ρόκα και φρέσκο κρεμμυδάκι 8 €
Πατάτα baby με σύγκλινο και παλαιωμένη γραβιέρα Κρήτης 8 €
Καναπεδάκια από ελιόψωμο με καπνιστή μελιτζάνα, κεμπάπ κοκκινιστό και τσαλαφούτι 9 €
Mini Burgers από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, cheddar, iceberg και σάλτσα ντομάτας 12 €

Brunch

Croque Madame 6.5 €
Tost με ζαμπόν ή γαλοπούλα και Edam 3 €
Ομελέτα με πολύχρωμες πιπεριές, λευκά μανιτάρια, καπνιστό χοιρομέρι,
γραβιέρα Κρήτης & φρέσκο θυμάρι 7 €
Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι, μέλι και κανέλα Κεϋλάνης 6 €
Pancakes με ταχίνι, μέλι, ανθότυρο και ξηρούς καρπούς 6 €
Pancakes με πραλίνα φουντουκιού, και κόκκινα φρούτα 6 €
Club Sandwich με φιλέτο κοτόπουλο, καπνιστό χοιρομέρι, τυρί cheddar,
ντομάτα, μαρούλι, τη δικιά μας μαγιονέζα και φρέσκες τηγανητές πατάτες 9 €
Φρέσκες πατάτες τηγανητές 4 €

Επιδόρπια

Καρυδόπιτα σοκολάτας με παγωτό καϊμάκι 6 €
Μηλόπιτα με παγωτό κανέλας Κεϋλάνης 6 €
Cheesecake με σπιτική μαρμελάδα από κόκκινα φρούτα 6 €
Banoffee esresso 7 €
Ζεστό κέικ διπλής σοκολάτας με κραμπλ φουντουκιού
και παγωτό βανίλιας Μαδαγασκάρης 8 €
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Ορεκτικά

Μιλφέιγ ψητών λαχανικών με φρέσκα αρωματικά και σάλτσα φέτας 7 €
Χούμους με αβοκάντο και σύγκλινο Μάνης 9 €
Γραβιέρα Κρήτης σε φύλλο καταϊφιού με μαρμελάδα μελιτζάνας 7 €
Λευκά μανιτάρια γεμιστά με κιμά,
κουκουνάρι και κρέμα τυριού σε πουγκί από προσούτο 9 €
Ποικιλία τυριών και αλλαντικών (προσούτο Πάρμας, μπρεσάολα, καπνιστή
γαλοπούλα, παρμεζάνα, παλαιωμένη γραβιέρα Κρήτης, gorgonzola, gouda) 14 €

Σαλάτες
Ελληνική σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές,
πράσινη και κόκκινη πιπεριά, μαϊντανό, παξιμάδι, κρίταμο και κρέμα φέτας 8 €
Πολυχρωμία λαχανικών με μαύρες φακές,
flakes κολοκυθιού, σπόρους και βασαλμικό ξύδι 8 €
Σαλάτα ρόκας με ψητό μανούρι, ξηρούς καρπούς και vinaigrette από πετιμέζι 9 €
Σαλάτα καπνιστού σολομού με φρεσκοκομμένα λαχανικά,
πληγούρι, κολοκυθόσπορους και vinaigrette μοσχολέμονου 12 €

Ζυμαρικά

Παπαρδέλες με λαχανικά, ελιές και τσαλαφούτι 9 €
Παπαρδέλες με κοτόπουλο,άγρια μανιτάρια και φρέσκο θυμάρι 12 €
Σκιουφιχτά με καπνιστό σολομό, πράσινο πιπέρι και σαφράν 14 €
Σκιουφιχτά με γαρίδες αρωματισμένες με κάρυ και γλυκάνισο 14 €

Κυρίως Πιάτα
Φιλέτο λαυράκι ποσέ με δενδρολίβανο, πουρέ αγκινάρας,
πατατοσαλάτα και καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς 16 €
Μπιφτέκι από κιμά κοτόπουλου, φρέσκια μοτσαρέλα πέστο βασιλικού
και ψητά λαχανικά με σάλτσα φέτας 11 €
Χοιρινά μενταγιόν με πουρέ ξινόμηλου, φρυγανιά χαρουπιού,
τσάτνεϊ παντζαριών και σάλτσα μούστου με σινάπι 16 €
Μοσχαρίσιο φιλέτο 300gr με μελωμένη σάλτσα πράσινου πιπεριού,
πουρέ μανιταριών και καραμελωμένα εσαλότ 22 €
Ποικιλία κρεατικών
(χοιρινό, κοτόπουλο, χωριάτικο λουκάνικο, κεμπάπ, μπιφτέκι μοσχαρίσιο)
με πατάτες baby και σάλτσες μουστάρδας με μέλι και γλυκόξινη ντομάτας 28 €
Ψωμί ανά άτομο1,5 €
Για τις σαλάτες χρησιμοποιούμε ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το μέλι είναι 100% Ελληνικό από κωνοφόρα δέντρα.
Τα κρεατικά και τα ψάρια είναι νωπά από την τοπική αγορά. Μαγειρεύουμε με φρέσκα μυρωδικά από την ελληνική γη.
Η ζύμη της πίτσας και τα γλυκά είναι φρέσκα και παρασκευάζονται στην κουζίνα μας. Προϊόντα κατάψυξης είναι τα θαλασσινά το ψωμί και τα φρούτα εκτός εποχής.
Στα πιάτα υπάρχουν αλλεργιογόνα όπως θαλασσινά, γαλακτοκομικά, ξηροί καρποί... Αν έχετε οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Υπεύθυνος για την αγορανομία: Κοντός Ιγνάτιος
AN ΔEN ΛABETE ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ

Επιμέλεια καταλόγου: Ιγνάτιος και Παναγιώτης Κοντός / Επικουρική υποστήριξη: Νίκος Κοντός
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