
Ρόφημα Κακαβιάς με φυσαλίδες λαϊμ & τραγανό φύλλο από μελάνι σουπιάς
6,00€

Πατάτα φούρνου γεμιστή με ντόπια λαχανικά 
& τούλι γραβιέρας, με σάλτσα από θυμάρι     

6,50€                          

Ρολλάκια γεμιστά με σπανάκι, μαρμελάδα ντομάτας & ανθόγαλο με δυόσμο                                                            
7,50€

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

7,50€

Μυζήθρα τηγανιτή με κρούστα ντάκου αρωματισμένη με λεμόνι, 
συνοδευόμενη από σπιτική μαρμελάδα σύκου με καρύδια & δυόσμο                                                                                           

8,00€

Χοιρινή τηγανιά με παραδοσιακή στάκα, 
πάνω σε πράσινα φασολάκια με λαδολέμονο δυόσμου                                   

8,50€

Χωνάκια γεμισμένα με φιλετάκια κοτόπουλου, συνοδευόμενα 
από αρωματική μυζήθρα & πράσινα φύλλα μαριναρισμένης σαλάτας                                                                                                                                             

8,50€

Μοσχαρίσια γλώσσα σχάρας, με ταμπουλέ & τζατζίκι παντζαριού
8,50€        

                                                                 
Διλογία πράσινης & κίτρινης φάβας 

με μαριναρισμένο χταπόδι, ραπανάκι & αέρα gazpacho 
11,50€

Καλαμάρι γεμιστό με χοιρινό και μοσχαρίσιο κιμά, 
συνοδευόμενο με λάδι ντομάτας & μους μαύρης ελιάς                                                                                                                                                 

12,00€

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

Πράσινη σαλάτα με φύλλα ρόκας, αντζούγιες, 
φιλετάκια πορτοκαλιού & σάλτσα πετιμέζι                                                                 

8,00€

Δροσερή σαλάτα φρέσκιας ντομάτας με prosciutto, 
φέτα Σελίων, φρέσκο βασιλικό & τραγανά πιτάκια     

8,50€

Ανάμεικτα φύλλα σαλάτας με αντίδι, φιλετάκια κοτόπουλου σωτέ, 
καβουρδισμένα αμύγδαλα & σάλτσα τυριού, 

αρωματισμένη με βότανα της Κρήτης                                                                                                                                                                     
9,50€

Ριζότο με καπνιστό απάκι, φρέσκια ντομάτα, θυμάρι & γραβιέρα Κρήτης                                                                  
9,50€

Σκιουφικτά μακαρούνια με λαχανικά, ντοματίνια,                                                     
φύλλα βασιλικού & μυζήθρα                                                                                             

8,00€

Μπουκιές μαριναρισμένου κοτόπουλου με χειροποίητο ζυμαρικό “Φύλλα 
Ελιάς” λουσμένα με σάλτσα φρέσκια ντομάτας, μαντζουράνα & λαδοτύρι                                                                            

13,00€

Κριθαρότο θαλασσινών με κρόκο Κοζάνης, φρέσκο βασιλικό 
& λάδι Κρητικού έρωντα (δίκταμου)                         

13,50€

Linguini με σολομό, σβησμένα με ρακόμελο & φασκόμηλο
14,00€
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9,50€

Μους λευκής & μαύρης σοκολάτας 
με πραλίνα & καραμελωμένα βατόμουρα                                                                       

6,50€

Millefeuille με κρέμα πορτοκάλι, 
βέλο φράουλας & ganache σοκολάτας

7,00€

Σουφλέ σοκολάτας 
με παγωτό καϊμάκι από αιγοπρόβειο γάλα

7,50€

Καρυδόπιτα σοκολάτας 
με άρωμα Ελληνικού καφέ & παγωτό από χαλβά βανίλια

8,00€

Κοτόπουλο φιλέτο γεμισμένο με φέτα, φρέσκο θυμάρι και λιαστή ντομάτα,                                                    
συνοδευόμενο με πουρέ σπανάκι & σάλτσα λεμονιού                                                                                                                                                   

13,00€      
                                                                                            

Μπιφτέκι σχάρας (300gr), με τηγανιτές πατάτες με τη φλοίδα τους, 
ψητές πιτούλες  & κρέμα γιαουρτιού 

13,50€             

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

16,50€                                                                                            

Χοιρινή σπαλοπριζόλα σχάρας (750gr) με άρωμα παστουρμά, 
τηγανιτές χωριάτικες πατάτες, ανθόγαλο & κίτρο                                                                                                                                                  

18,00€

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

14,50€                          

Κατσικάκι σιγομαγειρεμένο με εσπεριδοειδή                                                                                                           
Συνοδεύεται με σωτέ χόρτα Κρήτης, jello καρότου & γιαούρτι με ταχίνι. 

 15,50€                                                                           

Λαβράκι φιλέτο σωτέ πάνω σε τσιμούλια & παντζάρι τουρσί
  18,00€                                                                                 

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

 18,50€             

Φιλέτο κόκκινου τόνου σωτέ 
με κρύα σαλάτα από σιτάρι & σάλτσα mohito

 22,00€

Φρέσκα ψάρια στη σχάρα.                                                                                                                               
Συνοδεύονται με λαχανικά ατμού & λαδολέμονο.                 

[ Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σερβιτόρο μας ]                                                                                                                        
Τιμή κιλού 30,00 € - 55,00 €
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Chef:  Έξαρχος Δελήμπασης


