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MISHURI | 10.00
Ανάμεικτα λαχανικά, φάρσα μανιταριών,  

ψητό μανούρι, προσούτο, vinaigrette μαύρης ζάχαρης

DISTINTO | 12.00
Ταλιάτα μόσχου, ντοματίνια, δαμάσκηνα, πεκορίνο

QUINOA SALAD | 11.00
Κοτόπουλο, κινόα, λαχανικά και σάλτσα ponzu

CEASAR | 9.00
Κοτόπουλο, bacon, ντομάτα, κρουτόν, 

πράσινη σαλάτα, sauce μουστάρδας, παρμεζάνα

GREEK SALAD | 10.00
Ντάκος απο χαρούπι, ντοματίνια, αγγουράκι τουρσί,  

ελιές, πιπεριές και mousse φέτας

ΓΑΡΙΔΕΣ TEMPURA | 10.00
Σελινόριζα, πράσινο μήλο, λάχανο, σταφίδες και σάλτσα 

γιαουρτιού με kimchi

Salads

Risotto

TRUFFLOTO | 15.00
Άγρια μανιτάρια και τρούφα

CHICKMUSH | 12.00
Κοτόπουλο, μανιτάρια, φέτα σε σάλτσα πορτσίνι

KRITHARAKI | 13.00
Chorizo, γαρίδα, πορτοκάλι και δυόσμος

Starters

CARPACCIO ΜΌΣΧΌΥ | 14.00
Μαγιονέζα τρούφας, ντοματίνια κονφί, 
τηγανητό κρεμμύδι και baby σπανάκι

ΑΛΜΥΡΌ ΚΙΌΥΝΕΦΕ | 10.00
Κατσικίσιο τυρί, κανταΐφι, μαρμελάδα σύκο

και καβουρδισμένα φιστίκια Αιγίνης

FETA | 8.00
Κρούστα δημητριακών με σουσάμι και μέλι

MUSHROOMS | 11.00
Ποικιλία μανιταριών, πραλίνα φουντουκιού  

και γραβιέρα Νάξου

ARANCINO | 9.00
Τηγανιτό ριζότο παρμεζάνας γεμιστό  
με κοτόπουλο και sweet chilly sauce

ITALIANA PINSA | 10.00
Ρόκα, pomodoro, προσούτο, μοτσαρέλα 

και λάδι τρούφας

Pasta

LINGUINE SHRIMP | 15.00
Γαριδομακαρονάδα, σάλτσα Νάπολι

με κρόκο Κοζάνης

PENNE BBQ | 8.00
Κοτόπουλο, bacon, κρέμα γάλακτος, bbq

RAVIOLI ΚΌΛΌΚΥΘΑΣ | 10.00
Ντοματίνια, προσούτο, βασιλικό και ανθότυρο

LINGUINE PORK | 9.00
Χοιρινό ψαρονέφρι σε σάλτσα Νάπολι, sambuca, 

πιπεριές, pesto βασιλικού και μοτσαρέλα

PENNE CHICKEN | 8.50
Μανιτάρια, πιπεριές, κοτόπουλο, σάλτσα εστραγκόν

LINGUINE CARBONARA | 8.00
Κρέμα γάλακτος και bacon

RAVIOLI MUSHROOM | 13.00
Φιλέτο μόσχου σε σάλτσα νάπολι,  

μανιτάρια porcini και mousse φέτας

LINGUINE SALMON | 12.00
Λιγκουίνι με καπνιστό σολομό,  

φρέκια ντομάτα και vodka σε ροζέ σάλτσα

LUNCH
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* Όλα τα ψητά μπορούν να γίνουν και σχάρας

Meat

CHICKEN TALLIATE | 10.00 
Φιλέτο κοτόπουλο ταλιάτα, μανιτάρια σοτέ, 
crispy προσούτο, δροσερή sauce γιαουρτιού 

 με άρωμα τρούφας

PORK RIBS | 14.00 
Καπνιστή bbq, καραμελωμένα κρεμμύδια  

και πατάτες country

RIB-EYE STEAK | 29.00 
Σάλτσα καπνού και πουρέ γλυκοπατάτας

TRUFFLE BEEF FILET | 26.00 
Φιλέτο μόσχου, με σάλτσα τρούφας 

και πατάτες country

T-BONE STEAK | 19.00 
Mousse φέτας, ντοματίνια και  

πατάτες country

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΌΤΌΠΌΥΛΌ | 9.50 
Σάλτσα παρμεζάνας και πατάτες country

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΌΣΧΌΥ NAPOLEON | 10.00 
Ψητή ντομάτα, bacon, sauce  

και flakes παρμεζάνας

MIX GRILL ΑΤΌΜΙΚΌ | 12.00 

MIX GRILL 2 ΑΤΌΜΩΝ | 24.00 

Burgers

SPICY CHICKEN BURGER | 8.00
Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί, bacon, κρεμμύδι,  

sweet chili sauce, guacamole

CHICKEN BURGER | 7.00 
Μπιφτέκι κοτόπουλο, τυρί, bacon, 

ντομάτα, μαρούλι, sauce μουστάρδας

CRISPY SMOKED PORK | 8.00
Παναρισμένο χοιρινό, μαρούλι, ντομάτα,  

καραμελωμένο κρεμμύδι, mayo σάλτσα καπνού

TEXAS BURGER | 8.00
Μπιφτέκι μόσχου, τυρί, onion rings, ντομάτα,  

bacon, πίκλα sauce

VEGETARIAN BURGER | 6.00
Ψητά λαχανικά, λιαστή ντομάτα, χαλούμι, πέστο βασιλικού

Bao 
 -Buns

STREET BAO | 8.00 (2τμχ)
Χοιρινό φιλέτο, cheddar sauce, καραμελωμένα κρεμμύδια

CRISPY CHICKEN | 7.00 (2τμχ)
Τραγανό κοτόπουλο, αγγούρι, φυστικοβούτυρο, mayo

PRAWN TEMPURA | 9.00 (2τμχ)
Γαρίδα, spicy mayo, λάχανο, καρότο, αβοκάντο

Fish

ΦΙΛΕΤΌ ΣΌΛΌΜΌΥ | 16.00 
Ντοματίνια confit, πούδρα μυρωδικών, 

καρότα baby και citrus mayo

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΌΛΌΜΌΥ | 15.00 
Κινόα με λαχανικά και εσπεριδοειδή

ΦΙΛΕΤΌ ΛΑΥΡΑΚΙ | 15.00 
Ποσέ λαχανικά και σάλτσα κρόκου Κοζάνης

LUNCH
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Desserts

NEW YORK CHEESECAKE | 6.50
Baked αμερικάνικο cheesecake  

με γλυκό του κουταλιού βύσσινο

RED VELVET CAKE | 6.50 
Cream cheese, φρούτα του δάσους

APPLE PIE | 6.50
Καραμελωμένα μήλα, μπισκότο κανέλας,  

παγωτό βανίλια Μαγαδασκάρης

ORANGE PIE | 6.50
Πορτοκαλόπιτα, crumble αμυγδάλου,  

ναμελάκα λευκής σοκολάτας και παγωτό βανίλια

GANACHE | 6.50
Μάυρη σοκολάτα, γκοφρέτα φυστικοβούτυρο,  

παγωτό βανίλια

CHOCOLATE SOUFFLE | 6.00
Παγωτό βανίλια, σάλτσα σοκολάτας

Refreshments

Nερό Αύρα 1000ml | 1.00

Ξινό Νερό Φλώρινας 750ml | 7.00

Pellegrino 250ml | 4.00

Pellegrino 750ml | 7.00

Aναψυκτικά 330ml | 3.00

DESSERTS & DRINKS


