Lunch Menu
(Montreal,New York ,Athens,Las Vegas,Miami,London)

34€
AMUSE BOUCHE
Βελουτέ αγγουριού με γιαούρτι

ΓΙΑ ΑΡΧΗ
Eπιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΩΜΩΝ
Κυδώνια , αυγοτάραχο, γαύρος μαρινάτος, tartar σολωμού

Lunch Menu
(Montreal,New York ,Athens,Las Vegas,Miami,London)

34€
AMUSE BOUCHE
Veloute cucumber and yogurt soup

TO START
Choose one of the following:
RAW VARIETY
Clams, bottarga, marinated gavros, salmon tartar

ΕΛΛΗΝΙΚΟ CEVICHE
Λαυράκι με chili, φρέσκο κρεμμύδι, μυρωδικά, φέτα και φασόλια πιάζ

GREEK CEVICHE
Sea bass with chili, spring onion, fresh herbs, feta
and beans piazi

ΧΤΑΠΟΔΙ
Ψητό στην σχάρα με φάβα και κάππαρη

OCTOPUS
Grilled with fava and cappers

GREEK SPREADS
Χούμους,Ταραμάς,Τυροκαυτερή και ζεστά πιτάκια

GREEK SPREADS
Hummus,Taramas,Tyrokafteri and pita bread

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
Με φέτα ή μυζήθρα

ΚΥΡΙΩΣ
Eπιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
ΣΟΛΟΜΟΣ TARTAR
με τηγανητές πατάτες Νάξου

GREEK TOMATO SALAD
With feta or mizithra cheese

MAIN
Choose one of the following:
:
SALMON TARTAR
served with fried potatoes from Naxos

ΛΑΥΡΑΚΙ
Ψητό στη σχάρα με χόρτα εποχής

LAVRAKI
Grilled served with seasonal greens

ΣΟΛΟΜΟΣ
Ψητός σερβίρεται με φασόλια Πιάζ

SALMON
Grilled served with beans Piazi

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ
Σχάρας, σερβίρονται με τηγανητές πατάτες Νάξου

LAMB CHOPS
Grilled served with fried potatoes from Naxos

ΑΣΤΑΚΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ
(Μερίδα για 2 άτομα)

ATHENIAN LOBSTER PASTA
(Portion for 2)

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
Κριθαράκι χυλομένο με βασιλικό, τομάτα
και παλαιωμένο ανθότυρο Κρήτης (vegetarian)

ORZO
Orzo with basil, tomato and aged anthotiros cheese
from Crete (vegetarian)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Eπιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
Σπιτικό Παγωτό
Φρούτα εποχής
Γιαούρτι με μέλι και καρύδια

DESSERT
Choose one of the following:
:
Home-made ice cream
Seasonal fruits
Yogurt with honey and walnuts

Η τελική τιμή συμπεριλαμβάνει φόρους
[24% ΦΠΑ, 0,5% δημοτικός φόρος] & 13% σέρβις
Χρησιμοποιείται αγνό παρθένο ελαιόλαδο,
Λάδι ελαιοκράμβης και σησαμέλαιο
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Άννα Χαλκιά

Final prices include taxes
[24% 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

