Κουβέρ │ Couvert

Ζυμαρικά & κυρίως πιάτα
Pasta & main dishes

Ψωμί με Ελληνικό παραδοσιακό συνοδευτικό
& Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Μεσσηνίας, Κορωνέϊκη ποικιλία
Bread with Traditional Spread
& Extra Virgin Olive oil from Messinia, Koroneiki variety
3€/άτομο/each ⓋⓃ

Σπαγγέτι με τομάτα & βασιλικό | Tomato and basil spaghetti
Σάλτσα τομάτας, τοματίνια, φρέσκος βασιλικός, παρμεζάνα
Tomato sauce, cherry tomatoes, fresh basil, parmesan │11€ Ⓥ
Κουσκουσάκι με γαρίδες & ούζο | Couscous pasta with shrimps & ouzo
Ζωμός θαλασσινών, ούζο, τομάτα, φρέσκα βότανα, λάδι σχινόπρασου
Bisque sauce, ouzo, tomato, herbs, chives oil │19,50€ ⓋⒻ

Σνάκ |Σαλάτες |Σάντουιτς
Snacks | Salads | Sandwiches

Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο | Marinated chicken fillet
Ζεστή πατατοσαλάτα με κύμινο, τομάτα, πιπεριές, κάπαρη, πάπρικα & λαδολέμονο
Warm potato salad with cumin, tomato, peppers, capers, paprika & olive oil & lemon sauce │17€

Ανοιχτή πίτα με Μετσοβόνε & καπνιστή πέστροφα
Open pita with “Metsovove” cheese & smoked trout
Σάλτσα τομάτας, Μετσοβόνε, καπνιστή πέστροφα Καρπενησίου & ρόκα
Tomato sauce, “Metsovone” cheese, smoked trout from Karpenisi & rocket │12,5€
Χωριάτικη σαλάτα | Greek salad
Κάπαρη, ελιές, Βολάκι ΄Ανδρου, κρουτόν από κουλούρι Θεσσαλονίκης βινεγκρέτ Ασύρτικο
Caper, olives, “Volaki” cheese from Andros island,
Thessaloniki Bagel croutons “Asyrtiko” vinaigrette │13€ Ⓥ
Ελληνική σαλάτα του Καίσαρα | Greek style Caesar
Γραβιέρα, κρουτόν, σύγκλινο, dressing με γιαούρτι
Greek gruyere, croutons, traditional cured pork, Greek yoghurt dressing │14,5€
Club sandwich – η Ελληνική εκδοχή | Greek version of the Club Sandwich
Σύγκλινο, κασέρι Ξάνθης, μαριναρισμένη τομάτα, αυγό, πατάτες
Local cured pork, kasseri cheese, marinated tomato, egg, potatoes │13,5€ PF
Ελληνική πίτσα | Greek style pizza
Τομάτα, φέτα, πιπεριές, ελιά και ρίγανη
Tomato, feta cheese, peppers, olives and oregano │12€

ⓋⒻ

Τοστ με ψωμί ολικής | Whole grain bread toast
Κασέρι Ξάνθης, ζαμπόν ή γαλοπούλα, mini σαλάτα
“Kasseri” cheese from Xanthi, ham or turkey, mini salad │5€

GF

Μυλοκόπι φιλέτο | Croaker fish fillet
Xόρτα φρικασέ, σπανάκι, λεμόνι, φρέσκα βότανα
Greens fricassèe, spinach, lemon, fresh herbs │22€ GF
Burger με ψωμί Brioche | Brioche Burger
Custard γραβιέρας, βιολογική κέτσαπ, πίκλα παντζαριού, coleslaw με κόλιανδρο, πατάτες
Gruyere custard, organic ketchup sauce, pickled beetroot, coleslaw with coriander, potatoes │18€

Επιδόρπια | Φρούτα |Τυριά
Desserts | Fruits | Cheese
Eκλαίρ σοκολάτας | Chocolate éclair
Κρεμέ σοκολάτας με καφέ, καραμελωμένα φουντούκια, πούδρα πραλίνας
Chocolate cremeux with coffee, caramelized hazelnuts, praline powder │8,5€ Ⓝ
Αμυγδαλόπιτα ελαιόλαδου | Almond pie with olive oil
Κρέμα πατισερί, αμύγδαλο φιλέ, παγωτό κανέλλα
Pastry cream, almond flakes, cinnamon ice-cream │7 € Ⓝ
Παγωτό | Ice-cream
Βέλγικη σοκολάτα, Βανίλια Μαδαγασκάρης, Σορμπέ φράουλας, Παγωτό κανέλλα
Belgian chocolate, Madagascar vanilla, Strawberry sorbet, Cinnamon ice-cream │2,5€ /μπάλα-scoop
Ποικιλία φρούτων εποχής | Seasonal fruit plate │8,5€ Ⓥ
Ποικιλία Ελληνικών τυριών | Greek cheese platter │19 € Ⓝ

