
ΣΟΥΠΑ
Σούπα από αγκινάρα Ιερουσαλήμ με φινόκιο &
πράσο φρικασέ & λάδι λευκής τρούφας

ΣΑΛΑΤΑ
Ανάμεικτα σαλατικά με ασιατική βινεγκρέτ,
cranberries, ρόδι & τραγανό μανούρι

ΟΡΕΚΤΙΚΟ
Agnolotti με τυρί Fontina, crumble φουντούκι,
πουρέ από κάστανο & σελινόριζα 

ΚΥΡΙΩΣ
(μία επιλογή ανά άτομο )
Παπαρδέλες, φρέσκα μανιτάρια, προσούτο, 
θυμάρι & παρμεζάνα

Κοτόπουλο "tandoori" μπούτι φιλέτο
μαριναρισμένο με μπόλικα μπαχαρικά, κουσκούς με
αποξηραμένα φρούτα, αμύγδαλο & σάλτσα
γιαούρτι

Γιουβέτσι από θάλασσα με γαρίδες, κρόκος
Κοζάνης & βασιλικό

Μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ με Pedro Ximenez
sherry, μπέικον, πατάτες & κουνουπίδι ογκρατέν

ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
Ψάρι ημέρας με φρέσκες αγκινάρες, πατάτες, kale,
αυγολέμονο (+25 €)

Rib eye Αμερικάνικο black angus (300 γρ.) 
με σάλτσα από κρασί Porto & μανιτάρια, γαλλικές
πατάτες σοτέ, λαχανάκια Βρυξελλών & μπέικον
(+25 €)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Προφιτερόλ γεμισμένα με κρέμα σοκολάτας,
παγωτό βανίλια & σάλτσα σοκολάτας
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Το συγκεκριμένο μενού δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτωτικές ενέργειες. / Το κατάστημα διαθέτει ειδικό έντυπο για όλες τις αλλεργιογόνες ουσίες. Σε περίπτωση αλλεργίας ή
δυσανεξίας σε κάποια από αυτές, παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

VALENTINE΄S DAY
MENU 35 €



SOUP
Jerusalem artichoke soup with fennel  & leek
“fricassée” & white truffle oil

SALAD
Mixed salad green with Asian vinaigrette,
cranberries, pomegranate, & crispy manouri cheese

APPETIZER
Fontina Agnolotti with chestnut purée, hazelnut
crumble  & celery root

MAIN
(one selection per person )
Pappardelle, mushrooms, prosciutto, thyme &
parmesan

Chicken thigh tandoori marinated with herbs,
couscous with dry fruits, almond & yogurt sauce

Seafood giouvetsi orzo pasta with shrimps, saffron
& basil

Braised Beef Cheeks with Pedro Ximenez sherry,
bacon, potato & cauliflower au gratin

WITH EXTRA CHARGE
Fish of the day with fresh artichokes, potatoes,
kale, egg-lemon sauce (+25 €)

Rib eye American Black Angus (300 gr.) with Porto
wine & mushroom sauce, sautéed potatoes,
Brussels sprouts & bacon (+25 €)

DESSERT
Profiteroles, milk chocolate cream, vanilla ice
cream & chocolate sauce
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VALENTINE΄S DAY
MENU 35 €

This menu cannot be combined with other promotional offers / Our restaurant provides a specific warning list of allergens. In case of an allergy or intolerance to any of
those,please notify your server. 


