ΣΑΛΑΤΕΣ
Ντοματίνια
γαλομυζήθρα Κρήτης / παξιμάδια χαρουπιού / κάπαρη / πίκλα κρεμμύδι / κρίταμο 8,50€
Crispy κοτόπουλο
chicory / ανάμεικτα φύλλα / φουντούκι / μελίχλωρο Λήμνου / dressing εσπεριδοειδών 11€
Σπανακόπιτα
μυρώνια / φρέσκο κρεμμύδι / φυστίκι Αιγίνης / φύλλο κρούστας / παγωτό φέτας 8,50€
Vittelo
ανάμεικτα φύλλα / μοσχάρι / αγκινάρα / κολοκύθι / μήλο / κουκουνάρι / παρμεζάνα 12€
Πλιγούρι
μαϊντανό / αγγούρι / πιπεριές / δυόσμο / ντομάτα / μοσχολέμονο / τραγανό αυγό 9€
Λαχανικά σχάρας
πέστο λιαστής ντομάτας / ταλαγάνι Μεσσηνίας 8,50€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Χειροποίητη focaccia
ρίγανη / λιαστή ντομάτα / ηλιόσπορο / ελαιόλαδο 3,80€
Σούπα ημέρας
Ταρτάρ αρνί
αγγούρι τουρσί / τηγανιτή κάπαρη / τζελ λευκής τρούφας / παστινάκι 13€
Carpaccio μοσχαριού
κόλιανδρο / σησαμέλαιο / yuzu / τζίντζερ / πράσινη σόγια 14€
Bao bans
πάπια / καρότο / κρεμμύδι / πράσο / σόγια 9€
Χειροποίητα πιτάκια
χοιρινό φιλέτο / πικάντικη μαγιονέζα / τουρσί αγγούρι /πίκλα κρεμμύδι 9€
Πατάτα rosti
τηγανιτό αυγό / σάλτσα γραβιέρας / πολίτικο σουτζούκι 8€
Σαγανάκι ελληνικών τυριών
φυστίκι Αιγίνης / goji berry / μαρμελάδα ντομάτας 7,50€
Μανιτάρια σωτέ
σάλτσα κρασιού / σκόρδο / θυμάρι 7,50€
Μοσχαρίσια κεφτεδάκια
καπνιστή μελιτζάνα / γκρεμολάτα γιαουρτιού / chutney πιπεριάς φλωρίνης 9,00€
Συκώτι μόσχου σουβλάκι
γλυκάδια / τραγανό ψωμί / καραμελωμένο κρεμμύδι 11€
Κοντοσούβλι μαύρου χοίρου
ψητά λαχανικά / γκρεμολάτα / ελληνική πίτα 12€

ΚΥΡΙΩΣ
Πανσέτα μαύρου χοίρου
καμμένο μήλο / πουρέ κουνουπίδι / σάλτσα κρασιού 13€
Χοιρινός σιδηρόδρομος 780γρ
πουρέ γλυκοπατάτας / σάλτσα ΒΒQ 13€
Fried chicken
πλιγούρι με μυρωδικά / πικάντικη μαγιονέζα / chips κρεμμυδιού 12€
Ταλιάτα προβατίνας
μοσχολέμονο / κάπαρη / φρέσκο κρεμμύδι / chips πατάτας 15€
Φιλέτο πάπιας
κους κους / πουρέ παστινάκι / σάλτσα Ξινόμαυρο 15€
Ριζότο μανιταριών
πάστα τρούφας / παρμεζάνα / μυρώνια 13€
Χειροποίητα ραβιόλια κόκκορα
λαχανίδα / ζωμό κόκκορα 14€
Φλωμάρια Λήμνου
μοσχαρίσια μάγουλα / μελίχλωρο Λήμνου 14€

BEEF STORIES
Burger black angus 220gr
καπνιστή πανσέτα / παρμεζάνα / cheddar / μαγιονέζα τρούφας / bbq sauce /
καραμελωμένο κρεμμύδι / chips πατάτας 11,80€
Βουβαλίσιο Burger 220gr
καπνιστό τυρί Μετσόβου / μανιτάρια σωτέ / iceberg / ντομάτα / μπέικον
πικάντικη μαγιονέζα / bourbon sauce / chips πατάτας 13€
Rib eye black angus Αργεντινής
ξηρής ωρίμανσης 35 ημερών 330gr 26€
Flat Iron black angus Αργεντινής
330gr 23€
Inside skirt black angus Αυστραλίας
330gr 21€
Flank steak Ουρουγουάης
330gr 19€
Σπαλομπριζόλα μοσχαρίσια Ελληνικής εκτροφής
580gr 19€
Picanha black angus Ιρλανδίας
ωρίμανσης 45ημερών 560gr 48€
Ποικιλία μόσχων 1kg
Flank steak / chuck roll / insite skirt 38€

