Set menu A

για 2 άτομα

Καλωσόρισμα του chef
Amuse Bouche
***

Πράσινος κήπος
Σαλάτα Καστελόριζο με τραγανά φύλλα εποχής, πιπεριές τουρσί, καρότο
και κρεμμυδάκι φρέσκο
Green garden
Kastelorizo Salad with crunchy green leaves, pickled peppers, carrot and
spring onion
***

Θαλασσινές μπουκιές
Ριζότο θαλασσινών
Sea Bites
Seafood Risotto
***

Μυλοκόπι
Φουρνιστό μυλοκόπι πλακί
Croaker
Oven baked croaker in tomato and vegetable sauce
***

Μπακλαβάς
Μπακλαβάς Γιαννιώτικος με παγωτό καϊμάκι
Baklava
Ioannina style baklava with kaimaki ice cream

*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 44 €
Price per person 44 €

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

Ελληνική σαλάτα
Φέτα ΠΟΠ, κρίταμο, καπαρόφυλλα και φρέσκια ρίγανη
Greek traditional salad
P.O.P feta cheese, samphire, caper leaves and fresh oregano
***

Φέτα με μέλι
και μαύρο σουσάμι
Feta cheese with honey
and black sesame
***

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

Φιλετάκια Μόσχου
Φιλετάκια μόσχου με ψητά λαχανικά και baby πατάτες
Veal fillet
Veal fillet with grilled vegetables and baby potatoes
***

Χίλια φύλλα απόλαυση
Σπασμένο μιλφέιγ σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Thousands crusts of pleasure
Crushed chocolate millefeuille with vanilla ice cream
*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 44 €
Price per person 44 €

