
table menu

Καθημερινές 13:00-00:00 / Σαββατοκύριακα 14:00-00:00

Αγορανομικός υπεύθυνος: Αλέξανδρος Ρουχάνης
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες





Συνδυασμοί Κρασιών,
Τυριών και Αλλαντικών
Πλατώ για αρωματικά, μεσαίου σώματος λευκά και ροζέ 24€
Brie / Emmental / Gruyere / Chevre / Prosciutto Cotto με τρούφα / Salame Trentino / Mortadella 
Προτεινόμενα κρασιά: τραγανά Sauvignon Blanc, ξηρά Ασύρτικα ή δυναμικά ροζέ

Πλατώ για ερυθρά μεσαίου σώματος 26€
Παλαιωμένο Manchego / Caciottona al pepe / Pecorino di Farintola /
Carpaccio di Bresaola/ Sopresa / Speck / Coppa
Προτεινόμενα κρασιά: Ξινόμαυρο & blends, έντονα Grenache ή φρουτώδη Tempranillo

Μπορείτε να επιλέξετε ό,τι συνδυασμό αλλαντικών - τυριών επιθυμείτε
από το Delicatessen μας. Το προσωπικό μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.

Σαλάτες
Μπουράτα 12€
τοματίνια / καραμελωμένο μήλο

Μεσκλάν 12€
βινεγκρέτ φρέσκων μυρωδικών / χουρμάδες / κατσικίσιο τυρί με στάχτη

Hot Caesar 14€
baby gem μαρούλι στο γκριλ / iceberg / κοτόπουλο / κρουτόν /  akes παρμεζάνας

Σολομού 16€
βινεγκρέτ λεμονιού / αντίβ / Γαλλικό μαρούλι

Wesud 12€
κόκκινο & λευκό λάχανο / μεσκλάν / παπαρδέλες καρότου / πορτοκάλι
/ παρμεζάνα / βινεγκρέτ μελιού

Ελληνική 12€
τοματίνια / κρέμα μανούρι / παξιμάδι χαρουπιού / καπαρόμηλο / παπαρδέλες αγγουριού

Παντζάρι με Φακές Belluga 15€
παντζάρι κόκκινο & κίτρινο / φακές beluga / μανούρι / baby καρότο

Ορεκτικά
Μπρουσκέτα μανιταριών 11€
μανιτάρια porto bello / μασκαρπόνε / φρέσκια τρούφα

Μπρουσκέτα Caprese 9€
τοματίνια / σκόρδο / μοτσαρέλα μπουράτα / λάδι βασιλικού

Κουνουπίδι Tempura με Τρούφα 14€
κουνουπίδι tempura / μίσο με τρούφα σως / πράσο / φρέσκια τρούφα

Ταρτάρ μοσχάρι 18€
 ap Αργεντινής / παραδοσιακή Γαλλική συνταγή / bone marrow / φρυγανισμένο ψωμί 

Κατσικίσιο Τυρί & Τρούφα 16€
καταΐφι / κατσικίσιο τυρί / θυμαρίσιο μέλι / φρέσκια τρούφα

Πίτσα
Μπούφαλα 14€
σάλτσα ντομάτας San Marzano / μοτσαρέλα μπούφαλα / βασιλικός/ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Πικάντικη 15€
σάλτσα ντομάτας San Marzano / παρμεζάνα Grana Padano / μοτσαρέλα μπούφαλα
/ τσίλι πιπεριά / τσορίθο

Τρούφας 19€
Fiori di late mozzarella / φρέσκια τρούφα / ποικιλία μανιταριών / κατσικίσιο τυρί chèvre

Προσούτο 16€
σάλτσα ντομάτας San Marzano / μοτσαρέλα μπούφαλα / βασιλικός
/ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο / προσούτο San Danielle

Κυρίως
Striploin 36€
beurre blanc σαφράν / πατάτες Γαλλίας / καλαμπόκι ψητό / choice Black Angus USA

RIBS 28€
πουρέ γλυκοπατάτας με φυστικοβούτυρο / γλάσο bourbon / μοσχάρι Γαλλίας

Chateaubriand (για 2) 90€
πατάτες τηγανιτές / σάλτσα bearnaise / μοσχάρι Βελγίου

Smash burger 16€
χειροποίητο μπριος / μοσχάρι black Angus / τσένταρ /
πατάτες τηγανητές / μαγιονέζα με τρούφα ή picante

Κοτόπουλο με κινόα 16€
ψητό στήθος κοτόπουλο / κινόα με τοματίνια, δυόσμο, σχοινόπρασο,
kale και βινεγρκέτ εσπεριδοειδών / μους αβοκάντο με γιαούρτι / σάλτσα yuzu

Φιλέτο σολομού 18€
σολομός στον ατμό / σοταρισμένο σπανάκι / βιολογικό μαύρο άγριο ρύζι

Λαυράκι 24€
μους ταραμά / λαχανάκια Βρυξελλών / μίνι μπρόκολο / λαδολέμονο

Shrimp burger 17€
χειροποίητο μπριος / γαρίδα τεμπούρα / μαγιονέζα φρέσκιας ρίγανης / αβοκάντο

Ragu Bolognese 20€
φρέσκιες παπαρδέλες / σιγοβρασμένο ραγού black angus  ank steak

Ριζότο πορτσίνι 16€
αποξηραμένα πορτσίνι / λάδι λευκής τρούφας

Cacio e Pepe 17€
φρέσκο ζυμαρικό chitarra / πεκορίνο ρομάνο / πιπέρι espelette

Καρμπονάρα  15€
φρέσκο ζυμαρικό paccheri / κρόκος αυγού / γκουαντσιάλε / παρμεζάνα Grana Padano

Ριζότο Παντζάρι 16€
φουντούκι ψημένο / κατσικίσιο chèvre καψαλισμένο

Ψωμί & λάδι 4€

Γλυκά
Προφιτερόλ 15€
με ζεστή σοκολάτα και παγωτό φυστίκι

Τιραμισού 15€
σαβαγιάρ σε σιρόπι από espresso / μους μασκαρπόνε με πραλίνα από φυστίκι /
καραμελωμένα φιστίκια

Crème Brûlée 15€
ρωτήστε το σέρβις για την γεύση της εβδομάδας

Επιλογή Γλυκών από το Ζαχαροπλαστείο
με χρέωση +2€ από την τιμή του ζαχαροπλαστείου

Wesud Ποικιλία Σοκολάτας 10€

Παγωτά Zillion’s
Σοκολάτα, Βανίλια, Φυστίκι, και Σορμπέ Μάνγκο 3,5€/μπάλα
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Κατσικίσιο Τυρί & Τρούφα 16€
καταΐφι / κατσικίσιο τυρί / θυμαρίσιο μέλι / φρέσκια τρούφα

Πίτσα
Μπούφαλα 14€
σάλτσα ντομάτας San Marzano / μοτσαρέλα μπούφαλα / βασιλικός/ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Πικάντικη 15€
σάλτσα ντομάτας San Marzano / παρμεζάνα Grana Padano / μοτσαρέλα μπούφαλα
/ τσίλι πιπεριά / τσορίθο

Τρούφας 19€
Fiori di late mozzarella / φρέσκια τρούφα / ποικιλία μανιταριών / κατσικίσιο τυρί chèvre

Προσούτο 16€
σάλτσα ντομάτας San Marzano / μοτσαρέλα μπούφαλα / βασιλικός
/ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο / προσούτο San Danielle

Κυρίως
Striploin 36€
beurre blanc σαφράν / πατάτες Γαλλίας / καλαμπόκι ψητό / choice Black Angus USA

RIBS 28€
πουρέ γλυκοπατάτας με φυστικοβούτυρο / γλάσο bourbon / μοσχάρι Γαλλίας

Chateaubriand (για 2) 90€
πατάτες τηγανιτές / σάλτσα bearnaise / μοσχάρι Βελγίου

Smash burger 16€
χειροποίητο μπριος / μοσχάρι black Angus / τσένταρ /
πατάτες τηγανητές / μαγιονέζα με τρούφα ή picante

Κοτόπουλο με κινόα 16€
ψητό στήθος κοτόπουλο / κινόα με τοματίνια, δυόσμο, σχοινόπρασο,
kale και βινεγρκέτ εσπεριδοειδών / μους αβοκάντο με γιαούρτι / σάλτσα yuzu

Φιλέτο σολομού 18€
σολομός στον ατμό / σοταρισμένο σπανάκι / βιολογικό μαύρο άγριο ρύζι

Λαυράκι 24€
μους ταραμά / λαχανάκια Βρυξελλών / μίνι μπρόκολο / λαδολέμονο

Shrimp burger 17€
χειροποίητο μπριος / γαρίδα τεμπούρα / μαγιονέζα φρέσκιας ρίγανης / αβοκάντο

Ragu Bolognese 20€
φρέσκιες παπαρδέλες / σιγοβρασμένο ραγού black angus  ank steak

Ριζότο πορτσίνι 16€
αποξηραμένα πορτσίνι / λάδι λευκής τρούφας

Cacio e Pepe 17€
φρέσκο ζυμαρικό chitarra / πεκορίνο ρομάνο / πιπέρι espelette

Καρμπονάρα  15€
φρέσκο ζυμαρικό paccheri / κρόκος αυγού / γκουαντσιάλε / παρμεζάνα Grana Padano

Ριζότο Παντζάρι 16€
φουντούκι ψημένο / κατσικίσιο chèvre καψαλισμένο

Ψωμί & λάδι 4€

Γλυκά
Προφιτερόλ 15€
με ζεστή σοκολάτα και παγωτό φυστίκι

Τιραμισού 15€
σαβαγιάρ σε σιρόπι από espresso / μους μασκαρπόνε με πραλίνα από φυστίκι /
καραμελωμένα φιστίκια

Crème Brûlée 15€
ρωτήστε το σέρβις για την γεύση της εβδομάδας

Επιλογή Γλυκών από το Ζαχαροπλαστείο
με χρέωση +2€ από την τιμή του ζαχαροπλαστείου

Wesud Ποικιλία Σοκολάτας 10€

Παγωτά Zillion’s
Σοκολάτα, Βανίλια, Φυστίκι, και Σορμπέ Μάνγκο 3,5€/μπάλα




