LUNCH

Ψωμί με ελαιόλαδο Bread with οlive oil

Snacks / Sandwiches
Μπρουσκέτα “Vitello… Αλοννησάτο” Vitello Tonnato bruschetta
Κρέμα Vitello με τόνο Αλοννήσου, φρυγανισμένο ψωμί, μοσχάρι, σχινόπρασο
Vitello tonnato cream with Greek tuna, tasted bread, veal, chives

Healthy sandwich με αβοκάντο Avocado healthy sandwich Veg.
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής, κρέμα αβοκάντο, πιπεριά Φλωρίνης, βότανα, ελαιόλαδο
Toasted wholegrain bread, avocado cream, red pepper, herbs, olive oil

Club sandwich – η Ελληνική εκδοχή Greek version of the Club Sandwich
Απάκι, κασέρι Ξάνθης, μαριναρισμένη τομάτα, αυγό, πατάτες
Local cured pork, kasseri cheese, marinated tomato, egg, potatoes

Ελληνική πίτσα Greek style pizza Veg.
Τομάτα, φέτα, πιπεριές, ελιά και ρίγανη
Tomato, feta cheese, peppers, olives and oregano

Φλογέρα Χορτόπιτας με γιαούρτι Wild greens pie roll Veg.
Σπανάκι-πράσο & χόρτα, φύλλο ελαιολάδου, λάδι απο βότανα, γιαούρτι
Spinach-leek & wild greens, olive oil phyllo, herbs oil, yoghurt

Τοστ με ψωμί ολικής Whole grain bread toast
Λιωμένο τυρί, ζαμπόν, mini σαλάτα
Melted cheese, ham, mini baby leaves salad

Σαλάτες - Salads
Χωριάτικη σαλάτα Greek salad Veg.
Κάπαρη, ελιές, βολάκι Ανδρου, βινεγκρέτ Ασύρτικο
Caper, olives, “volaki” cheese fron Andros island, “Assyrtiko” vinaigrette

Πράσινα baby σαλατικά Baby leaves salad Veg. - G.F.
Σύκα Κύμης ποσέ, αχλάδι, φουντούκια και βινεγκρέτ με τσίπουρο
Poached semi-dried figs, pear, hazelnuts and “tsipouro” vinaigrette

Ελληνική σαλάτα του Καίσαρα Greek style Caesar
Γραβιέρα, κρουτόν, σύγκλινο, dressing με γιαούρτι
Greek gruyere, croutons, traditional cured pork, Greek yoghurt dressing

Ζυμαρικά και κυρίως πιάτα - Pasta and main dishes
Σπαγγέτι Ή πέννες με τομάτα & βασιλικό Tomato and basil spaghetti or penne Veg.
Σάλτσα τομάτα, τοματίνια, φρέσκος βασιλικός
Tomato sauce, cherry tomatoes, fresh basil

Κριθαράκι με γαρίδες & ούζο Orzo with shrimps & ouzo Veg.
Ζωμός θαλασσινών, ούζο, τομάτα, φρέσκα βότανα, λάδι άνιθου
Bisque sauce, ouzo, tomato, herbs, dill oil

Burger με ψωμάκι brioche Brioche Burger
Custard γραβιέρας, βιολογική κέτσαπ, πίκλα παντζαριού, coleslaw με κόλιανδρο, πατάτες
Gruyere custard, organic ketchup sauce, pickled beetroot, coleslaw with coriander, potatoes

Φιλέτο κοτόπουλο Chicken fillet
Ριζότο με λαχανικά, πουρέ αρακά, λάδι βοτάνων, φύτρες
Vegetables risotto, green pea cream, herbs oil, cress

Μυλοκόπι φιλέτο Croaker fish fillet
Λαχανικά με ελαιόλαδο, πουρές αγκινάρας, λαδολέμονο
Vegetables with olive oil, artichoke puree, lemon dressing

Επιδόρπια, φρούτα και τυριά - Desserts, fruits and cheese
Τάρτα σοκολάτας Chocolate tart
Φουντούκια, παγωτό βανίλιας, υγρό ζελέ φράουλας
Hazelnuts, vanilla ice-cream

Αμυγδαλόπιτα ελαιολάδου Almond pie with olive oil
Κρέμα πατισερί, πούδρα ελαιολάδου, παγωτό κανέλλα
Pastry cream, olive oil powder, cinnamon ice-cream

Παγωτό Ice-cream
Βέλγικη σοκολάτα, Βανίλια Μαδαγασκάρης, Σορμπέ φράουλας, Παγωτό κανέλλα
Belgian chocolate, Madagascar vanilla, Strawberry sorbet, Cinammon ice-cream

Ποικιλία φρούτων εποχής Seasonal fruit plate Veg.

Ποικιλία Ελληνικών τυριών Greek cheese platter

