
Άρτος
Φρέσκο ζυμωτό ψωμί σταρένιο και ολικής άλεσης με ελιές καλαμών και έξτρα  παρθένο

ελαιόλαδο  1,00 € / άτομο

Κρύα ορεκτικά
Mousse ταραμά με παξιμαδάκια χαρουπιού   6,50 €

Καβουροσαλάτα (από σουρίμι) με φουρνιστό σκορδόψωμο   5,80 €

Λαβράκι μαρινάτo σε ελαιόλαδο, λεμονοθύμαρο & τριμμένο

αυγοτάραχο “Τρικαλινός”   12,00 €

Carpaccio χταπόδι με σάλτσα εσπεριδοειδών και λαχανικά τουρσί   1,200 €

Τόνος tataki με αυγά χελιδονόψαρου, sauce wasabi και φύκια wakame   14,00€

Γαύρος μαρινάτος με πιπεριά Φλωρίνης και ροζ πιπέρι   7,00€

Καπνιστά Λήμνου από ''Λήμνου Θάλασσα'' σκουμπρί, μύδια και λακέρδα   9,00€

Όστρακα
Μύδια αχνιστά με σάλτσα μουστάρδας   8,50 €

Μύδια,γυαλιστερές και κυδώνια αχνιστά με σάλτσα κρασιού  12,00 €

Ωμά όστρακα (ρωτήστε μας) 3,80€/100γρ

Σαλάτες

Ντάκος καρπούζι με κίτρινα ντοματίνια, λάδι δυόσμου και mousse φέτας  8,50 €

Ελληνική  σαλάτα, ντακάκια από χαρούπι , φέτα  Π.Ο.Π Σπερχιάδος, φρέσκια ρίγανη

και κρίταμο   7,50 €

Πράσινη  πανδαισία με ανάμεικτα φύλλα σαλάτας , μαυρομάτικα φασόλια,

ηλιόσπορο, ξινομυζήθρα και γαρίδες σωτέ   11,00 €

Σαλάτα Αθηναική με καπνιστό ψάρι ημέρας, πατάτα, αρακάς, καρότο,και χειροποίητη

μαγιονέζα   11,00 €

Ψητά παντζάρια με μαύρο σκόρδο, παστέλι, σάλτσα γιαουρτιού και κατσικίσιο τυρί

8,50 €

Βραστά λαχανικά. κουνουπίδι, μπρόκολο,πατάτες Νέας Γης, καλαμπόκι, καρότο,

κολοκύθι με pesto βασιλικού και baby ρόκα   6,80 €

Χόρτα εποχής   5,80 €



Στεριανοί Μεζέδες
Άφκος  ( φάβα Λήμνου)  “ Salamoussas agrifood” με καραμελωμένο κρεμμύδι και τηγανιτή

κάπαρη   6,00 €

Κολοκυθάκια chips με mousse  γιαουρτιού      5,80 €

Μαραθόπιτα σχάρας με δροσερό ξύγαλο Κρήτης        7,50 €

Ρεβιθάδα Σίφνου με καπνιστή πέστροφα “Γείτονα” και mousse ταραμά   9,00 €

Αλμυροί λουκουμάδες με καλαθάκι  Λήμνου και chutney ντομάτας        6,80 €

Χειροποίητα Ντολμαδάκια με αμπελοφύλλα,σαλτσα λαδολέμονο και άνιθο 7,50 €

Θαλασσινά με Άποψη
Τηγανόψωμο με  “γύρο μπακαλιάρο” και mousse ψημένου σκόρδου  9,00 € 

Κροκέτα καβουριού με μαριναρισμένα λαχανικά και χειροποίητη μαγιονέζα      9,00 €

Χειροποίητο λουκάνικο παλαμίδας με πουρέ σελινόριζας  και αλμύρα σωτέ   11,00 €

Καλαμάρι κοντοσούβλι, το Λατρεμένο  12,00 €

Καλαμάρι γεμιστό με φέτα Λήμνου, άγρια  χόρτα, μάραθο, μελιτζάνα και  πουρέ

αγκινάρας Ιερουσαλήμ 12,00 €

Καπνιστό χέλι “Γείτονα” στο κεραμίδι με καραμελωμένα κρεμμύδια

και ντομάτα 14,00 €  

Τηγανιά λαβράκι με σάλτσα κουρκουμά, κάπαρη και chips  πατάτας    12,00€

Γαρίδες σχαριαστές με ανάμεικτη σαλάτα   12,00 €

Γαριδάκι φρέσκο τηγανιτό με καπνιστή πάπρικα και sauce aioli   8,00 € 

Fish and chips με sauce aioli και ketchup με χαρουπόμελο 9,00 €

Φρέσκο χταπόδι σχάρας με mousse καπνιστής μελιτζάνας  12,00 €

Ζυμαρικά - Ριζότα
Ριζότο καλαμάρι με σαφράν και παστό κρόκο αυγού 13,00 €

Carbonara του “Κρητικού Ψαρά”  με καπνιστή πέστροφα και στάκα 14,00€

Χειροποίητα ραβιόλια με καραβίδα, ζωμό καραβίδας και αλμύρα    15,00 €

Linguini γαρίδας με σάλτσα ντομάτας και bisque καραβίδας 13,00 €

Κριθαρότο  θαλασσινών με φρέσκα όστρακα, καλαμάρι ,γαρίδες

και σάλτσα  ντομάτας 14,00 €



Για του Αμετανόητους

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με πατάτες τηγανιτές και σάλτσα μουστάρδας  11,00 €

Μοσχαρίσια μπιφτέκια με πατάτες τηγανιτές και δροσερή σαλάτα  12,00 €

Secreto Iberico  μαύρος χοίρος Ισπανίας με ψητή πατάτα και σάλτσα chimichurri  17,00 €

Γλυκέ Αμαρτίες

Σοκολατένιο  Brownies με μπισκότο oreo και παγωτό βανίλια  6,50 €

“Σπασμένο”  millefeuille με κρέμα petisserie, παγωτό βανίλια και σάλτσα φράουλα 7,50 €

Μusse ταχίνι με παγωτό βανίλια και τριμμένο παστέλι Θεσσαλονίκης 7,50 €

Lemonpie με σάλτσα μοσχολέμονου, δυόσμο και παγωτό lemongrass 7,50 €

Σε περίπτωση αλλερεγίας ή δυσανεξίας ενημερώστε μας πριν από την παραγγελία σας

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει το νόμιμο

παραστατικό στοιχείο( απόδειξη-τιμολόγιο)

Αγορανομικός υπέυθυνος : Ναρλιώτου Μαριάνθη
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