Set menu A

για 2 άτομα

Καλωσόρισμα του chef
Amuse Bouche
***

Αρμονία γεύσεων
Φρεσκοκομμένα φύλλα πράσινης σαλάτας με τραγανό μπέικον,
καραμελωμένα φουντούκια, δυόσμο και βασιλικό, κράνμπερι, βερίκοκα,
φλοίδες παρμεζάνας και βινεγκρέτ
Harmony of flavors
Freshly cut green salad leaves with crispy bacon, caramelized hazelnuts,
mint and basil, cranberries, apricots, parmesan flakes and vinaigrette
***

Kους κους με θαλασσινά
Ποντιακό κους κους με καρότο, φινόκιο, σαφράν και θαλασσινά
Cous sous with seafood
Cous cous from Pontus with carrot, fennel, saffron and seafood
***

Τσιπούρα
Προβενσάλ με λαχανικά και βότανα
Bream
Provencal vegetables and herbs
ή/or
Μυλοκόπι
Μπιάνκο με πατάτες παριζιέν, μυρωδικά και λάδι μαϊντανού
Croak
Bianco with potatoes parisienne, herbs and parsley oil
***
Μπακλαβάς
Μπακλαβάς με αποξηραμένα φρούτα, μέλι και παγωτό καϊμάκι
Baklava
Baklava with dried fruits, honey syrup and kaimaki ice cream
*Συνδυάστε το παραπάνω menu επιλέγοντας λευκό κρασί Καστελόριζο Sauvignon Blanc Ασύρτικο 13€ (η φιάλη) ή
κόκκινο κρασί Καστελόριζο Cabernet Sauvignon Merlot Syrah, 14€ (η φιάλη).
The above menu can accompany white wine Kastelorizo Sauvignon Blanc Asyrtiko 13€ (per bottle) or red wine
Kastelorizo Cabernet Sauvignon Merlot Syrah 14€ (per bottle).
Η προσφορά δεν ισχύει για εκδηλώσεις και για περισσότερα από 8 άτομα.
The offer is not valid for more of 8 persons.
Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε το σερβιτόρο σας.
If you are allergic to any ingredient, please, inform our waiter.

Τιμή ανά άτομο 33 €
Price per person 33 €

Executive Chef: Μίλτος Αρμένης
Chef de Cuisine: Νίκος Κουτρουμπάνος

Set menu Β για 2 άτομα
Καλωσόρισμα του chef
Amuse Bouche
***

Φέτα με ταχίνι
Φέτα σε φύλλο κανταΐφι με ταχίνι και μαρμελάδα από φρούτα του δάσους
Feta cheese with tahini
Feta cheese in kataifi dough with tahini and forest fruits marmalade
***

Πράσινος κήπος
Σαλάτα πράσινη εποχής με βινεγκρέτ από χαρουπόμελο
Green garden
Green seasonal salad with carob honey vinaigrette
***

Ταξίδι στο Παρίσι
Ριζότο με μανιτάρια του δάσους και τρούφα
Travel in Paris
Risotto with forest mushrooms and truffle
***

Ταλιάτα
Ταλιάτα από φιλέτο μόσχου με ψητά λαχανικά
Tagliata
Beef fillet tagliata with grilled vegetables
***

Χίλια φύλλα απόλαυση
Σπασμένο μιλφέιγ με κρέμα diplomat με βανίλια Μαδαγασκάρης, παγωτό
μαστίχας και σιρόπι από φρούτα του δάσους
Thousands crusts of pleasure
Crushed millefeuille with diplomat cream with vanilla from Madagaskar, mastic
ice cream and syrup from passion fruits
*Συνδυάστε το παραπάνω menu επιλέγοντας λευκό κρασί Καστελόριζο Sauvignon Blanc Ασύρτικο 13€
(η φιάλη) ή κόκκινο κρασί Καστελόριζο Cabernet Sauvignon Merlot Syrah, 14€ (η φιάλη).
The above menu can accompany white wine Kastelorizo Sauvignon Blanc Asyrtiko 13€ (per bottle) or red
wine Kastelorizo Cabernet Sauvignon Merlot Syrah 14€ (per bottle).
Η προσφορά δεν ισχύει για εκδηλώσεις και για περισσότερα από 8 άτομα.
The offer is not valid in collaboration with other offers and not for more of 8 persons.
Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε το σερβιτόρο σας.
If you are allergic to any ingredient, please, inform our waiter.

Τιμή ανά άτομο 33 €
Price per person 33 €

Executive Chef: Μίλτος Αρμένης
Chef de Cuisine: Νίκος Κουτρουμπάνος

