
‘XΩΡΙΆΤΙΚΗ ΤΟΜΆΤΆ’ / 14.5€
αγγούρι, πιπεριά, ραπανάκι, κρεμμύδι, 
ελιές Καλαμών, Φέτα Κρήτης, κρίταμο, 
ρόκα, παξιμάδι, ελαιόλαδο 

ΠΆΝΤΖΆΡΙΆ
ΔΙΧΡΩΜΆ ΨΗΤΆ / 15€
κατσικίσιο τυρί, βαλσάμικο, πετιμέζι, καρύδι

‘ΠΟΛΥΣΠΟΡΙΆ’ / 14€
με μαυρομάτικα φασόλια, 
βιολογικό πλιγούρι, καλοκαιρινά λαχανικά, 
ταχίνι, λαδολέμονο, πιτάκι οσπρίων. 

ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΟΥΠΆ / 14.5€
από κόκκινες φακές, καπνιστό χέλι, 
μαύρη μαγιονέζα, φρυγανισμένο ψωμί

ΧΤΆΠΟΔΙ / 16.5€
σε ξύδι από σμέουρα, φάβα, 
τοματίνια κονφίτ, ρόκα, σάλτσα βινσάντο

ΣΕΦΤΆΛΙΆ / 16.5€
σπανακόρυζο, βότανα, 
σάλτσα αυγολέμονο

ΚΆΡΕ ΜΆΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ / 26€
πατάτες Νέας γης, γεμιστό μανιτάρι, σάλτσα 
μανιταριών από τα ζουμιά του ψησίματος

DINNER 
MENU

CHEF
ΓΙΆΝΝΗΣ 
ΠΆΤΣΌΠΌΥΛΌΣ

Όλα μας τα προϊόντα 
παρασκευάζονται 
με έξτρα παρθένο ελειόλαδο 
απο το νομό Ηλείας

Ο Σεφ μας ωριμάζει Ελληνικά κρέατα Βιολογικής βοσκής 
σε δικούς μας θαλάμους ρυθμιζόμενου μικροκλίματος.

Ρωτήστε μας για κοπές και ημέρες ωρίμανσης!

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΟΣΧΟΥ  / 27€
(σιγομαγειρεμένος για 24 ώρες)
Χουνκιάρ Μπεγιεντί

ΣΟΥΒΛΆΚΙ 
ΜΆΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ / 22€
πίτα χαρουπιού, μους ‘τζατζίκι’, τομάτα, 
πατάτες τηγανισμένες με τη φλούδα τους

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / 20€
βιολογικό, ελευθέρας βοσκής, σπαράγγια, 
ελαφόβοσκο, σάλτσα σπαραγγιού

ΜΠΆΚΆΛΙΆΡΟΣ / 28€
σελινόριζα, σταμναγκάθι, 
σάλτσα ταραμά με άρωμα τρούφας

ΜΠΆΡΜΠΟΥΝΙ ΣΩΤΕ / 28€
ψητό καλαμπόκι, χόρτα εποχής, 
σάλτσα σέλινου

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΓΆΛΆΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ / 8€
‘αποδομημένο’, 
κυψέλη καραμέλας, παγωτό καϊμάκι

ΤΆΡΤΆ ΠΙΚΡΗΣ ΣΟΚΟΛΆΤΆΣ / 8€
Ναμελάκα με άρωμα Ελληνικού καφέ, 
φουντούκια, σάλτσα καραμέλας

Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% Δημ. Φόρος 0,5%
Η επιχείρηση διαθέτει εφαρμόζει αρχές ασφαλείας τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις διαδικασίες της Quality award.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Αλεξανδρος Αποστολόπουλος 
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‘CHORIATIKI TOMATO’ / 14.5€
cucumber, pepper, radish, onion, olives, 
Cretan Feta, sea fennel, arugula, rusk, olive oil 

TWO COLORED 
ROASTED BEETS / 15€
goat cheese, balsamic sauce, nuts

‘POLYSPORIA’  / 14€
with black-eyed beans, organic cereal groats, 
summer vegetables, tahini, legumes pitta, 
oil-lemon dressing

RED LENTILS 
VELOUTÉ SOUP / 14.5€
smoked eel, black mayonnaise, 
toasted bread

SLOW COOKED OCTOPUS  / 16.5€
on homemade raspberry vinegar, 
fava (split peas), confit cherry tomatoes, 
arugula and Vinsanto sauce

SEFTALIA / 16.5€
minced pork wrapped in caul fat, 
spinach rice, herbs, egg-lemon sauce

BLACK PORK CHOPS / 26€
newfoundland roasted potatoes, 
cheese stuffed mushroom, meat gravy

DINNER 
MENU

CHEF
GIANNIS
PATSOPOULOS

All our products are made 
with extra virgin oil 
from the region of Ilia

BEEF SHORT RIBS  / 27€
(slow cooked for 24h)
Hünkar beğendi

SOUVLAKI 
BLACK PORK SKEWER / 22€
carob pitta bread, ‘tzatziki’ mousse, 
tomato and unpeeled fried potatoes

FREE RANGE 
ORGANIC CHICKEN FILLET / 20€
asparagus, parsnip, 
asparagus sauce

CODFISH / 28€
celeriac, spiny chicory, 
truffle flavored fish roe sauce

RED MULLET / 28€
grilled corn, boiled leafy green salad, 
celery sauce

GALAKTOBOUREKO / 8€
(traditional custard pie from Epirus) 
caramel honeycomb, kaimaki ice-cream

BITTER CHOCOLATE 
TART / 8€
Greek coffee flavored Namelaka, 
hazelnuts, caramel sauce
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The store is obligated to have printed sheets in a special compartment near the exit for the wording of any protest.
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice). 

Prices include Vat 24% Fep.Tax 0,5%
You are kindly requested to inform us of any allergies. 

Marketing director: Alexander Apostolopoulos

Our own controlled microclimate chambers 
host Greek organic range meat curated by our Chef. 

If you want to know more about cuts and maturation days, ask away!
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