
TAPAS /S TARTERS

ΜΠΡΟΥΣΚΈΤΈΣ  2/4 ΤΜΧ 
Ψητό κατσικίσιο τυρί, chutney σύκου, 4,50 / 7,00
καβουρδισμένο σουσάμι 
Μοτσαρέλα bococcini, ντοματίνι ψητό, λάδι βασιλικού  4,00 / 6,50

Jamon, spread κάσιους, flakes αγγουριού  5,00 / 7,50

ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΠΑΡΜΈΖΑΝΑΣ  7,20
Προσούτο, πεπόνι  

ΠΛΑΤΏ ΨΗΤΏΝ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ  7,50
Παντζάρι, σπαράγγι, γλυκοπατάτα, καλαμπόκι,  
baby καρότο, κουνουπίδι, σως αβοκάντο-πάπρικα  

SPRING ROLLS  7,20
Κοτόπουλο, λαχανικά, κάρυ, sweet chilly σως 

CHICKEN POPS  7,90
Φρέσκιες country style πατάτες, σως bbq 

ΒURGER SLIDERS  9,30
Black Angus beef, γραβιέρα, καραμελωμένο κρεμμύδι,  
truffle mayo (3τμχ) 

BITES ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ  6,50
Τηγανιτή ζύμη, κρέμα αβοκάντο  

ΧΟΥΜΟΥΣ  6,90
Ξύσμα lime, κρεμμύδι, ρεβύθια πανέ σε κρούστα  
panko-κουκουναριού, tortilla chips  

BRISKET TACOS  9,20
Αβοκάντο, pico de galo (4τμχ) 

ΓΑΡΙΔΈΣ*  8,30
Κρούστα panko, sweet chilly mayo 

“ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ”  8,80
Πιτάκια σουβλακιού, σως γιαούρτι-πάπρικα,  
ψιλοκομμένη ντομάτα, κρεμμύδι (4τμχ)  

ΠΑΤΑΤΈΣ ΠΈΝΤΑΡΑΤΈΣ  5,50
Κρεμμύδι σωτέ, τριμμένο τυρί Αρσενικό Νάξου 

FALAFEL  7,40
Μους αβοκάντο, pico de galo, χούμους, tortilla chips  

M AIN S

ΚΟΤΟΛΈΤΑ  10,80
Στήθος κοτόπουλο, κρούστα panko-παρμεζάνας,  
τηγανιτές γλυκοπατάτες, truffle mayo 

ΜΠΙΦΤΈΚΙΑ BLACK ANGUS  11,20
Σαλάτα ταμπουλέ, σως γιαούρτι-πάπρικα  

TAGLIATA ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  10,30
Πουρές γλυκοπατάτας, ψητά λαχανικά  

ΨΑΡΟΝΈΦΡΙ ΜΠΑΛΟΤΙΝΑ  13,50
Γέμιση jamon και γραβιέρα, πουρές μανιταριών,  
καραμελωμένο κρεμμύδι  

ΜΠΙΦΤΈΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ  9,90
Μαύρο ρύζι, σως μουστάρδας Dijon, σαλάτα ανάμεικτη  

ΦΙΛΈΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ  16,50
Αποξηραμένο ζέστ εσπεριδοειδών, κους κους κουνουπιδιού,  
φύτρες λαχανικών, σως lime-αβοκάντο  

TAGLIATA BLACK ANGUS (200GR Η 400GR)  21,00 / 40,00
Καπνιστό αλάτι, baby πατάτες, ψητά σπαράγγια   

BRISKET STEAK SLOW-COOKED  16,00
Πουρές παστινάκι, αλμυρή granola, smoked σως  

Όλα τα burgers συνοδεύονται από φρέσκιες country style πατάτες ή 
τηγανιτές γλυκοπατάτες (+0,5) και truffle mayo.  Οι πιο απαιτητικοί 

έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν και τηγανιτό αυγό (1,50)

P IZZA 

ΠΡΟΣΟΥΤΟ  10,20
Σάλτσα ντομάτας, 
μοτσαρέλα, μαύρα 
ντοματίνια Σαντορίνης, 
ρόκα, λάδι τρούφας 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  8,80
Τριμμένη παρμεζάνα, 
φύλλα βασιλικού 

JAMON  10,50
Σάλτσα ντομάτας, 
μανιτάρια, γραβιέρα, 
ελιές 

PASTA-R ISOTTO

ΡΙΖΟΤΟ PORCINI  10,50
Τριλογία μανιταριών, θυμάρι 
φρέσκο, λάδι τρούφας 

ΛΙΝΓΚΟΥΙΝΙ  8,20
Καπνιστή πανσέτα, πιπεριές, 
sweet soya σως 

ΠΑΠΑΡΔΈΛΈΣ  8,50
Λιαστή ντομάτα, ελιές,
 φρέσκο θυμάρι, φέτα

ΡΙΓΚΑΤΟΝΙ  9,10
Κοτόπουλο, bacon, άγρια 
μανιτάρια, 
κρέμα γαλάκτος, παρμεζάνα 

ΡΙΖΟΤΟ ΓΑΡΙΔΈΣ  12,80
Κρόκος Κοζάνης,
λευκό βερμούτ, lime

SAL AD S

ΡΟΚΑ-ΣΠΑΝΑΚΙ  7,20
Flakes γραβιέρας, ημίλιαστα ντοματίνια,  
παστελάκι φυστικιού Αιγίνης, βινεγκρέτ βαλσάμικου 

ΦΑΚΈΣ BELUGA  7,50
Βαλεριάνα, κατίκι Δομοκού, γλυκοπατάτα, μαύρα ντοματίνια,  
σέλερυ, κρεμμύδι, βινεγκρέτ βαλσάμικου  

ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ  10,70
Κινόα, ανάμικτη σαλάτα, ντοματίνια, αβοκάντο, κρεμμύδι,  
άνηθος, dressing lime-αβοκάντο 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  7,90
Ανάμικτη σαλάτα, πορτοκάλι, κατίκι Δομοκού, μαύρο σουσάμι,  
παναρισμένο κρεμμύδι, βινεγκρέτ πορτοκαλιού   

ΦΡΑΟΥΛΈΣ   8,50
Ρόκα-σπανάκι, blue cheese, κάσιους, βινεγκρέτ βαλσάμικου 

CAESAR’S  9,80
Ανάμικτη σαλάτα, φιλέτο κοτόπουλο, homemade Caesar’s dressing,  
τσιπς παρμεζάνας, bacon σε σιρόπι μπύρας, χειροποίητα κρουτόν 

CAPRESE  10,70
Μοτσαρέλα burrata, πολύχρωμα ντοματίνια, καραμελωμένο  
φυστίκι Αιγίνης, ανθός αλατιού, λάδι φρέσκων μυρωδικών  

ΦΙΛΈΤΑΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ  10,60
Ρόκα-σπανάκι, γλυκό baby καρότο, αλμυρή granola, yuzu   

CHEESECAKE ΝΤΑΚΟΣ  7,40
Παξιμάδι χαρουπιού, μους ελληνικών τυριών, μαρμελάδα ντομάτα,  
κάπαρη, φύλλα κρίταμου, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

SUPERFOOD  12,40
Πολύχρωμη κινόα, φακές beluga, σπαράγγια, αβοκάντο,  
kale, κάσιους, μπρόκολο, κατίκι Δομοκού, dressing lime  

BREAD BASKET  2,30 / άτομο 

BURGERS

PABLO’S  9,90
Black Angus beef, καπνιστό τυρί, bacon, έμενταλ,  
σως remoulade, relish αγγουριού, ντομάτα, iceberg  

PORTOBELLO MUSHROOM  11,20
Black Angus beef, κατσικίσιο τυρί, καραμελωμένο  
κρεμμύδι, black garlic mayo  

BBQ  10,80
Black Angus beef, τυρί τσένταρ, τηγανιτά κρεμμύδια,  
bacon, ντομάτα, bbq σως 

KΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΈ 10,40
Κρούστα panko-παρμεζάνας, προσούτο, έμενταλ,  
μανιτάρια, βαλεριάνα, black garlic mayo  

Όλα τα ζυμαρικά μας σερβίρονται και με ταλιατέλες ολικής αλέσεως

Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι σε € και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες 
επιβαρύνσεις. Επιμέλεια menu - Σεφ: Μαρία Κότσαλου. | Σε περίπτωση αλλεργίας, 
παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας. | Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση 
να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό. | Το κατάστημα διατηρεί το 
δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. | Αγορανομικός υπεύθυνος: 
Βασίλειος Μαρτσουκάκης




