Lunch Menu
Montreal New York Athens Las Vegas Miami

29.90€

(Additional 23% VAT, 0,5% Municipal Taxes & 13%

service charge)

TO START
Choose one from the following:
Tomato Salad
with arugula and feta cheese or mizithra
Salmon
Tartar with chili, lime and coriander
Octopus
Grilled octopus with fava beans and cappers

Lunch Μενού
Montreal New York Athens Las Vegas Miami

29.90€

(23% ΦΠΑ, 0,5% δημοτικός φόρος] & 13% σέρβις)

ΓΙΑ ΑΡΧΗ
Eπιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
Σαλάτα Τομάτα
ρόκα και φέτα ή μυζήθρα
Σολομός
Tartar με τσίλι, λάιμ και κόλιανδρο
Χταπόδι
Ψητό στην σχάρα με φάβα και κάππαρη

ΚΥΡΙΩΣ
MAIN COURSE
Choose one from the following:
Sea bass
Grilled sea bass with greens, lemon and olive oil

Eπιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
Λαυράκι
Λαυράκι σχάρας με χόρτα και λαδολέμονο

Orzo
Orzo basil, tomato and hard goat cheese

Κριθαράκι
Κριθαράκι χυλομένο με βασιλικό, τομάτα
και μυζήθρα

Sardines
Grilled sardines with greens

Σαρδέλες
Ψητές με χόρτα

Veal Biftec
Served with fresh fries and pickles

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι
Με πατάτες τηγανητές και τουρσί

DESSERT

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Choose one from the following:

Eπιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ηome-made ice cream

Σπιτικό παγωτό

Seasonal fruits

Φρούτα εποχής

Yogurt with honey and walnuts

Γιαούρτι με μέλι και καρύδια

Η τελική τιμή συμπεριλαμβάνει φόρους
[23% ΦΠΑ, 0,5% δημοτικός φόρος] & 13% σέρβις
Χρησιμοποιείται αγνό παρθένο ελαιόλαδο,
Λάδι ελαιοκράμβης και σησαμέλαιο
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Άννα Χαλκιά

Final prices include taxes
[23% VAT, 0,5% Municipal Taxes] & 13% service charge
We use extra virgin olive oil,
Canola oil and sesame oil
Market control supervisor: Anna Halkia
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για οποιαδήποτε διαμαρτυρία
The establishment is obliged to have printed forms
Available in a special location near the exit, for the registration of complaints
L’établissement doit disposer des formulaires,
qui pourront être trouvés dans une pochette spéciale près de la sortie,
pour la possibilité de toute critique
Das Unterhemen ist verpflichtet Formulare in einer speziellen Box
neden dem Ausgang, fűr eventuelle Beschwerden, zur Verfűgung zu stellen

