
Ρόφημα πράσου με μους κρητικών τυριών & τραγανή γραβιέρα.
6,00€

“Γίγαντες” αρωματισμένοι με μάραθο, σέλερι & φρέσκια ντομάτα.  
Συνοδεύονται με espuma φέτας & καυτερή πιπεριά.

6,50€

Μανιτάρια Portobello γεμιστά με πιπεριά Φλωρίνης                                                
& γραβιέρα Κρήτης  με σάλτσα πράσινου μήλου.

6,50€

Ρολλάκια γεμιστά με σπανάκι, μαρμελάδα ντομάτας 
& ανθόγαλο με δυόσμο.

7,00€

Χοιρινή τηγανιά με στάκα, 
πάνω σε μαριναρισμένα πράσινα φασολάκια & λαδολέμονο δυόσμου.

7,00€

Κεμπάπ κοτόπουλο σε γιαουρτόσουπα με βασιλικό.                                                         
Συνοδεύεται με τζατζίκι παντζαριού, καρύδια & δυόσμο.

7,50€

Κρητικό λουκάνικο με πράσινη φάβα & παξιμαδάκια ντομάτας.
8,00€

Μοσχαρίσια γλώσσα σχάρας, με κρέμα γλυκοκολοκύθας, 
φασκόμηλο & κομπόστα λεμόνι.

8,00€

Σαλάτα με ρόκα, παπούλες, ραπανάκι, αρωματικά & σάλτσα μανταρίνι.
6,50€

Πράσινη σαλάτα με φτερούγες κοτόπουλου, λωτό & μυζήθρα Κρήτης.
7,00€

Ελληνική σαλάτα με κρίθινο παξιμάδι, μπαλάκι φέτας & αρωματικά.
7,50€

Σκιουφικτά μακαρούνια με λαχανικά, ντοματίνια, 
φύλλα βασιλικού & μυζήθρα.

7,50€

Ριζότο άγριων μανιταριών με θυμάρι & κεφαλοτύρι Κρήτης.
9,00€

Παπαρδέλες με κόκορα κρασάτο, 
αρωματισμένο με μυρώνια και ανθόγαλο.

12,00€

Παραδοσιακό χειροποίητο ζυμαρικό “Μαγγίρι”  
με φιλετάκια κοτόπουλου, φρέσκια ντομάτα & λάδι λουίζας.

13,00€

Linguini με σολομό, σβησμένα με ρακόμελο & φασκόμηλο.
13,50€



Μανιτάρια Portobello γεμιστά με πιπεριά Φλωρίνης                                                

Κεμπάπ κοτόπουλο σε γιαουρτόσουπα με βασιλικό.                                                         

Κοτόπουλο φιλέτο γεμισμένο με καραμελωμένα κρεμμύδια, 
πάνω σε πουρέ σελινόριζας με σάλτσα μανιταριών.

13,00€

Μπιφτέκι σχάρας (300γρ), με τηγανιτές πατάτες με την φλοίδα τους. 
Συνοδεύεται με ψητές πιτούλες & κρέμα γιαουρτιού.

13,50

Μοσχαράκι μαγειρεμένο με ξύδι βαλσάμικο & αστεροειδή γλυκάνισο.
Συνοδεύεται από πουρέ μπάμιας.

13,50€

 Κατσικάκι σιγομαγειρεμένο με εσπεριδοειδή.                                                                  
Συνοδεύεται με σοτέ χόρτα Κρήτης, γιαούρτι & ταχίνι.

14,00€

Ψαρονέφρι γεμιστό με κρέμα δαμάσκηνου & μανούρι.                                                        
Συνοδεύεται με μανιτάρια πλευρώτους & σάλτσα espresso.

16,50€

Μοσχαρίσια πικάνια σχάρας, 
σε χυλωμένο ξινόχοντρο με κολοκύθα & σάλτσα ξινόμηλου.

17,50€

Χοιρινή σπαλομπριτζόλα σχάρας (750γρ) με άρωμα παστουρμά, 
τηγανιτές χωριάτικες πατάτες & τσιγαριαστά χόρτα.

18,00€

Σολομός ψητός στη σχάρα, με πουρέ κουνουπίδι, 
ραπανάκι & mini σαλάτα.

18,50€

Γαλακτομπούρεκο  “έκπληξη” τριών γεύσεων.
6,50€

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό καϊμάκι.
7,00€

Μους λευκής & μαύρης σοκολάτας με πραλίνα 
& καραμελωμένα βατόμουρα.

7,50€

Καρυδόπιτα με άρωμα καφέ & παγωτό βανίλια.
8,00€


