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GREAT FOOD

MAIN

2 COURSES

€19.95

PORK MEDALLIONS€17.55
WITH GRAPE SAUCE

Starter or Dessert, Christmas Main
+ a glass of Prosecco

Slices of pork tenderloin with dry figs & grape sauce.
Served with rosemary scented new potatoes and roasted vegetables

3 COURSES

€22.50

Χοιρινό ψαρονέφρι με αποξηραμένα σύκα και σάλτσα από σταφύλι.
Σερβίρεται με φρέσκες πατάτες αρωματισμένες με δεντρολίβανο και
λαχανικά ψημένα στο φούρνο

TAGLIATELLE ΑL SALMONE€11.60
E ASPARAGI				

Starter, Christmas Main & Dessert
+ a glass of Prosecco

Smoked salmon, onions, asparagus, unsalted butter, cream, dill
Καπνιστός σολομός, κρεμμύδι, σπαράγγια, ανάλατο βούτυρο, κρέμα
γάλακτος, άνηθος

STARTERS
PUMPKIN & CHESTNUT SOUP

PORCHETTA PIZZA€13.75


€3.75

Creamy pumpkin soup with chestnut. Served with croutons
Σούπα βελουτέ από κολοκύθα και κάστανο.
Σερβίρεται με κρουτόνια

OVEN BAKED CAMEMBERT€6.45
&RED ONION ‘MARMELLATA’
Grilled French cheese, crispy on the outside & soft inside,
topped with warm mushrooms with red onion wine reduction. Served
with Italian bread sticks
Γαλλικό τυρί στη σχάρα, τραγανό έξω και μαλακό μέσα,
με επικάλυψη από ζεστά μανιτάρια & σάλτσα κρασιού
από κόκκινο κρεμμύδι. Σερβίρεται με Ιταλικά ψωμάκια

BEET & GOAT CHEESE SALAD



€5.60

Rocket leaves with warm beetroot, goat’s cheese, avocado & walnuts.
Served with honey balsamic dressing
Φύλα ρόκας με ζεστό παντζάρι, κατσικίσιο τυρί, αβοκάντο
& καρύδια.
Σερβίρεται με σάλτσα από βαλσάμικο & μέλι

BRUSCHETTA WITH€3.95
PROSCIUTTO & BERRY SAUCE

Inspired by classic Italian pork roast. Pulled smoked ham hock on a
béchamel base with pancetta, mozzarella, garlic oil & fennel seeds.
Finished with rocket and shaved Grana Padano
Εμπνευσμένη από την κλασσική Ιταλική με ψητό χοιρινό. Βάση από
μπεσαμέλ με καπνιστό ζαμπόν, μοτσαρέλλα, πανσέτα, σπόρους
μάραθου και σκορδέλαιο. Σερβίρεται με ρόκα και τυρί Grana Padano

GORGONZOLA & PEAR SALAD€11.40
Mixed leaves, pear, avocado, fresh strawberries, gorgonzola cheese &
caramelized walnuts.
Served with mixed berries dressing and dough sticks
Aνάμεικτη σαλάτα, αχλάδι, αβοκάντο, φράουλες, τυρί γκοργκονζόλα &
καραμελωμένα καρύδια. Σερβίρεται με σάλτσα από μούρα Ιταλικό ψωμάκι

DESSERT
PEANUT DELIGHT €5.15
Milky chocolate mousse with caramelized peanut base & bitter
chocolate ganache thin layer
Μους από σοκολάτα γάλακτος με βάση από καραμελωμένα φυστίκια &
λεπτή στρώση από γκανάζ πικρής σοκολάτας

BLACKCURRANT CHEESECAKE€4.95

Bruschetta with goat cheese, prosciutto, rocket, dry figs
and berry sauce

Cheesecake mousse with blackcurrant topping and ginger bread cookie
base

Κατσικίσιο τυρί, προσούτο, ρόκα, αποξηραμένα σύκα
και σάλτσα από μούρα

Cheesecake με επικάλυψη από φραγκοστάφυλο και βάση από μπισκότο
μελόψωμου

V Suitable for vegetarians. Κατάλληλο για χορτοφάγους. N Contains nuts or nut oils. Although dishes without this symbol are made without nuts, there’s a possibility that traces of nuts may still be found in them. Please
also watch out for stray olive stones. Η συνταγή περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών. Τα υπόλοιπα προϊόντα μας δεν περιέχουν ξηρούς καρπούς ως υλικά, υπάρχει όμως η πιθανότητα ίχνη ξηρών καρπών να βρεθούν σε
κάποια από αυτά. Προσοχή και από κουκούτσια ελιάς. S Contains chillies or spicy. Η συνταγή περιέχει τσίλι ή καυτερή ουσία. No discount is allowed for this promotion. Δεν ισχύει καμία έκπτωση γι’αυτή την προσφορά.
Price includes all legal charges. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις. **You can order 175ml wine by glass or one small soft drink or water instead of prosecco. Μπορείτε να παραγγείλετε 175ml ποτήρι κρασί
ή μικρό αναψυκτικό ή νερό αντι Prosecco. Alcohol can only be served to those over 18. Αλκοόλ μπορεί να σερβιριστεί σε άτομα άνω των 18 μόνο.

