Ορεκτικά

Βοδινό, Χοιρινό & Κοτόπουλο

Πιατέλες

Mushroom soup 7.95 (V) (GF)
Κρεμώδης μανιταρόσουπα

Fillet steak 23.95 (GF)
Βοδινό φιλέτο 250 γρ. ψημένο στη σχάρα όπως το ζητήσετε, με επιλογή σως μανιταριών, πιπεράτη ή blue cheese
(on the side). Συνοδεύεται με λαχανικά και τη δική μας τραγανή πατάτα φούρνου

Fruit platter
Διάφορα φρούτα εποχής 7.95 (V) (GF)

Rucola salad 7.95 / 12.95 (V)
Baby ρόκα, ρόδι, μήλο, παρμεζάνα, κρουτόνια, ντοματίνια, πινόλια και σάλτσα χαλεπιανών
Salsa calamari 7.95
Τραγανό καλαμάρι πάνω σε σάλσα από φρούτα, γαρνιρισμένο με σαλάτα γουακάμι και σως από γλυκό τσίλι
Tempura prawns 7.95
Συνοδευόμενες από σαλάτα γουακάμι και σως από τεριγιάκι, τζίντζερ και σουσάμι
Vegetable loukoumades 6.95 (V)
Λουκουμάδες από λαχανικά και φέτα συνοδευόμενα με σάλτσα γιαουρτιού και σάλτσα μουστάρδας
Quinoa maki rolls 6.95 (V) (GF) Add salmon 7.95 (GF)
Ρολάκια από κινόα σε φύλλο νόρι, με αβοκάντο, μάγκο, αγγούρι, καρότο και γουακάμι,
πάνω σε γλυκό σως μουστάρδας
Crispy ravioli 6.95 (V)
Ραβιόλι με γέμιση τυριού ρικότα & σπανάκι, ελαφρώς τηγανισμένα,
πάνω σε κρεμώδη σάλτσα ντομάτας, γαρνιρισμένα με πέστο βασιλικού

Σαλάτες
Steak fajita salad 18.95
Μεξικάνικου είδους μέσα σε κούπα τραγανής τορτίγιας, με πράσινη σαλάτα, κινόα, καλαμπόκι,
γλυκειές πιπεριές, κόκκινο κρεμμύδι, ντοματίνια, αβοκάντο και λωρίδες βοδινό φιλέτο στη σχάρα (fillet steak).
Σάλτσα από μέλι, κόλιανδρο και λάιμ
Thai salmon noodle salad 14.95
Φιλέτο Νορβηγικού σολομού στο φούρνο, πάνω σε πράσινη σαλάτα, "voυντλς", τριμμένα καρότα, κάσιους,
γλυκειές πιπεριές και κρεμμυδάκι. Ασιατική σάλτσα από λάιμ και καυτερό τσίλι

Wild mushrooms and asparagus beef 18.95
Βοδινά φιλετάκια (fillet steak) ψημένα σε σκούρα σάλτσα από άγρια μανιτάρια, προσούτο, σπαράγγια,
λάδι τρούφας και τυρί μοτσαρέλα. Σερβίρονται με λαχανικά και πουρέ πατάτας & γλυκοπατάτας
Stuffed chicken 14.50
Φιλέτο κοτόπουλο με γέμιση από προσιούτο, μοτσαρέλα, λιαστές ντομάτες και βασιλικό, λουσμένο με σάλτσα σύκων.
Σερβίρεται με λαχανικά και πουρέ πατάτας & γλυκοπατάτας
Mojito pork 14.25
Τρυφερά χοιρινά φιλετάκια σε γλυκό σως μοχίτο. Σερβίρονται με λαχανικά και πουρέ πατάτας & γλυκοπατάτας
Lemongrass chicken 13.95 (GF)
Κοτόπουλο φιλέτο σε σως λέμονγκρας, μήλα σωτέ και Ασιατικά καρυκεύματα.
Σερβίρεται με σπαράγγια και άγριο ρύζι
Pork chop 12.95 (GF)
Χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα ψημένη medium to well.
Σερβίρεται με Κυπριακές τηγανιτές πατάτες και σαλάτα
Chicken kebab 11.95 (GF δίχως τη πίτα)
Σουβλάκι στη σχάρα από φιλέτο κοτόπουλο σε μαρινάδα γιαούρτι-τίκκα μασσάλα (κάπως καυτερή).
Σερβίρεται με φρέσκες Κυπριακές τηγανιτές πατάτες, σαλάτα, Ελληνική πίτα & ντιπ γιαουρτιού

Μπιφτέκια – 100% βοδινό
48 burger 13.45
250 γρ. βοδινό μπιφτέκι σε ψωμάκι brioche με μαρούλι, ντομάτα, τυρί, μπέικον, αυγό και καραμελωμένο κρεμμύδι.
Σερβίρεται με φρέσκα τηγανιτά wedges και onion rings
The burger 12.45
250 γρ. βοδινό μπιφτέκι σε ψωμάκι brioche με μαρούλι, ντομάτα και τυρί.
Σερβίρεται με φρέσκα τηγανιτά wedges και onion rings

Wine platter 9.95
Σαλάμι, προσιούτο, ποικιλία τυριών, φρούτα, ψωμί, κριτσίνια και μαρμελάδα
Big meat platter 21.95
Κοτόπουλο σουβλάκι, μπιφτεκάκια, λουκάνικο, χοιρινό φιλέτο, φτερούγες, τραγανά wedges,
Ελληνική πίτα και 3 σως (BBQ, sweet chilly, honey mustard)
Bistro platter 21.95 (V)
Χαλούμι και μανιτάρι στη σχάρα, spring rolls, γαρίδες, χορτοφαγικό μπιφτέκι,
τραγανές ραβιόλες, onion rings, τηγανιτές πατάτες, σαλάτα wagame, Ελληνική πίτα,
και 3 σως (γιαουρτιού, honey mustard, sweet & sour)

Vegan ορεκτικά
Pink fava 5.95 (GF)
Φάβα από ρεβύθια και παντζάρι, πασπαλισμένη με λάδι θυμαριού
Vegan rucola salad 7.95 / 12.95
Baby ρόκα, ρόδι, μήλο, κρουτόνια, ντοματίνια, πινόλια και σάλτσα χαλεπιανών
Wagame side salad 4.95
Wagame, πράσινη σαλάτα, τριμμένο καρότο, σουσάμι και σάλτσα τζίντζερ & τεριγιάκι
Beetroot carpaccio 5.50 (GF)
Λεπτές φέτες παντζαριού γαρνιρισμένο με πορτοκάλι, αβοκάντο, ρόκα, φιστίκια Αιγίνης & βαλσάμικο
Vegan bruschettas 5.50
Μπρουσκέτες με ντομάτα, ρόκα, βασιλικό, ελιές και γλάσο βαλσάμικου
Fries or wedges 2.95
Φρέσκες Κυπριακές τηγανιτές πατάτες ή wedges δικής μας συνταγής τηγανισμένα σε φυτικό λάδι

Superfood salad 12.95
Πράσινη σαλάτα, σπανάκι, κινόα, ρεβίθια, τριμμένο καρότο, κολοκυθόσποροι, σπόροι ηλιοτρόπιου, παντζάρι,
ρόδι, χαλούμι τεμπούρα και 4 γαρίδες στη σχάρα. Σάλτσα από πορτοκάλι και βαλσάμικο

Skinny burger 11.45
250 γρ. βοδινό μπιφτέκι πάνω σε παπαρδέλλες από καρότο και κολοκύθι.
Περιλαμβάνει συνοδευτική σαλάτα αλλά όχι ψωμάκι και τηγανιτές πατάτες

Mozzarella or Blue Cheese, prosciutto & pear salad 11.95
Πράσινη σαλάτα, ρόκα, αχλάδι, σταφύλι, προσούτο, φουντούκια, λιαστές ντομάτες, κρουτόν
και βινεγκρέτ μουστάρδας με μέλι. Επιλογή τυρί μοτσαρέλα ή blue

Ζυμαρικά & Ριζότο

Vegan wild mushroom risotto 13.50 (GF)
Ριζότο με διάφορα μανιτάρια, λιαστές ντομάτες, κολοκυθάκια και πινόλια, πασπαλισμένο με λάδι τρούφας

Sea food spaghetti 13.95
Φρέσκο σπαγγέτι με σως από ντομάτα, καλαμαράκι, γαρίδες, μύδια και νιφάδες παρμεζάνας

Quinoa salad 11.95 (GF)
Πράσινα χόρτα, λαχανικά, αβοκάντο, τριμμένο καρότο, ρόδι και σπόροι chia πάνω σε στρώση κινόα,
γαρνιρισμένη με σάλτσα πορτοκάλι βαλσάμικο

Caesar’s salad 11.95
Ποικιλία μαρουλιών Romaine και Iceberg, λωρίδες κοτόπουλο στη σχάρα, τραγανό μπέικον, παρμεζάνα,
κρουτόν, μάγκο, και η δική μας σάλτσα του Καίσαρα

Ψάρι
Salmon passion 17.95
Φιλέτο Νορβηγικού σολομού στο φούρνο με τραγανή κρούστα από κράνπερι – αμυγδάλο - φοινόκιο,
και σως passion fruit. Σερβίρεται με σπαράγγια και κουσκούς ανάμεικτο με ψιλοκομμένα λαχανικά
Lime coconut cod 16.95
Μπακαλιάρος φούρνου πάνω σε στρώση κουσκούς με λαχανικά.
Γαρνίρεται με σάλτσα καρύδας-κάρι και αφρό μοσχολέμονου

(V) – κατάλληλο για χορτοφάγους

(GF) – τα υλικά δεν περιέχουν γλουτένη αλλά δεν είναι κατάλληλο για άτομα με σοβαρή αλλεργία στη γλουτένη όπως κοιλιοκάκη
Αν έχετε κάποια σοβαρή αλλεργία σε φαγητό, παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας

Spinach & Ricotta ravioli 13.95 (V)
Φρέσκες ραβιόλες με γέμιση τυριού ρικότα & σπανάκι, με κρεμώδες σάλτσα παντζαριού,
νιφάδες παρμεζάνας και ρόκα
Penne al pesto con pollo 13.50
Φρέσκες πέννες σε σως πέστο με κοτόπουλο στη σχάρα, λιαστές ντομάτες, κρεμμύδι, πινόλια και νιφάδες παρμεζάνας
Stir-fried noodles – chicken 12.50 – prawns 15.95
Τσιγαρισμένα νουντολς ανάμεικτα με καρότα, κολοκύθι, γλυκειές πιπεριές, κρεμμύδι, τζίντζερ, σε σάλτσα
σουσαμέλαιου & τεριγιάκι. Γαρνιρισμένο με σουσάμι και φρέσκο κρεμμύδι
Prawn risotto 15.95 (GF)
Κάβουρόψιχα, μύδια, χταπόδι και γαρίδες, σωταρισμένα με κρεμμύδι, γλυκειές πιπεριές, άνηθο,
λικέρ μαστίχας, κρόκο και νιφάδες παρμεζάνας
Wild mushroom risotto 13.95 (V) (GF)
Ριζότο διάφορων μανιταριών συνοδευμένο με λιαστές ντομάτες, κολοκύθι και πινόλια,
πασπαλισμένο με λάδι τρούφας και νιφάδες παρμεζάνας

Vegan κυρίως

Vegan stir-fried vegetable noodles 11.50
Καρότο, κολοκύθι, γλυκειά πιπερια, κρεμμύδι, τζίντζερ, νούντλς από αλεύρι, σάλτσα σουσαμέλαιου
& τεριγιάκι και γαρνιτούρα από σουσάμι και φρέσκο κρεμμύδι
Veggie burger 11.95
200 γρ. χορτοφαγικό μπιφτέκι από φρέσκα λαχανικά, ρεβύθια, μυρωδικά και μπαχαρικά,
ελαφρά τηγανισμένο και τελειωμένο στη σχάρα.
Σερβίρεται σε ψωμάκι με μαρούλι, ντομάτα, κόκκινο κεμμύδι και μανιτάρι στη σχάρα, με συνοδευτική σαλάτα
Cheeky chicks 11.50 (GF)
Ένα ζεστό πλούσιο γεύμα από ρεβύθια, κινόα, κάρυ, λαχανικά, μάγκο, πράσινο μήλο και σως ντομάτας

