Πρώτα πιάτα και σούπες :
Κρύα σούπα αγγούρι με γιαούρτι, τζιν και δυόσμο 4
Αλμύρα με κρέμα μαραθόριζας και φιλετάκια πεσκανδριτσας μαρινάτη με βινεγκρετ
από αγουρέλαιο 9
Καπνιστό χέλι καρπάτσιο με σαλάτα από ξινόμηλο, σέλερι, και καρύδι 8
Κατσικίσιο φρέσκο τυρί «Ερίφι» παναρισμένo σε ηλιόσπορο και γύρη με μαρμελάδα
πατζαριού και τζίντζερ 7
Ελληνικό στυλ «σασίμι» καπνιστού χταποδιού με μους ψητής μελιτζάνας με ταχίνι
,ντοματάκια Σαντορίνης γκλασέ και αφρό γλυκολέμονου 12
Καλοκαιρινά φρέσκα ζυμαρικά μαντί γεμιστά με γαρίδα, καραβίδα και λαχανικά 9
Γιοχάδες ποντιακοί στην σχάρα γεμιστοί με χόρτα και κασέρι 7
Τριπλέτα σαγανάκι με τσάτνευ ντομάτας 8
Μεδούλι μόσχου με τρίμμα αυγοτάραχου, αχινό και κίτρο 6
Καπνιστό Νούμπουλο Κέρκυρας με μικρή σαλατούλα από σπανάκι baby και σάλτσα
φράουλας 8,5
Σαλάτες :
Κυκλαδίτικη σαλάτα με ντοματίνια, καπαρόφυλα και ξινοτύρι Ίου
σε καρβελάκι ψωμιού 8
Σαλάτα των χρωμάτων με βινεγκρέτ μελόξυδου 7
Μπαλκόνι με σπανάκι , αχλάδι καραμελωμένο , καρύδια , μανιτάρια και ρολάκι ψωμιού
με κατσικίσιο τυρί 8,5
Σαλάτα με φυλλώματα και ταλαγάνι καραμελωμένο σε βινεγκρετ
από ημιλιαστη ντομάτα 9

Κυρίως πιάτα :
Ριζότο με μυρωδικά, γαρίδες και κλωστοτύρ 12,5
Ριζότο με σπαράγγια, αρακά και κρέμα από κρόκο Κοζάνης 11
Πέτουρα Γιαννιτσών με ουρά μόσχου φασκόμηλο και κεφίρ 12
Σέλα αρνιού γεμιστή με φέτα, βερύκοκο, κάσιους και σπανάκι με σφουγγάτο Μυτιλήνης
15
Μυλοκόπι φιλεταρισμένο με σοφρεγάδα με βλήτα, κολοκύθι και καρότο 17
Ταλιάτα βοδινού Black Angus με καπνιστό πουρέ μελιτζάνας 21
Κοτόπουλο αρωματισμένο με βούτυρο σε κρούστα μυρωδικών
με πουρέ καρότου 12
Αστακουδάκι με ζυμαρικά tagliolini με λαχανικά σε μπισκ θαλασσινών 23

Σούβλες Μπαλκονι (2 ατομα)
Σούβλα από μοσχάρι black angus με Μεσογειακή μαρινάδα 28
Σούβλα κοτόπουλου μαριναρισμένο με αρώματα Ανατολής 17

Επιδόρπια :
Ανανάς σιγομαγειρεμένος με μπαχαρικά μαζί με semifredo λουίζας
και ντακουάζ αμυγδάλου 5
Σιμιγδαλένιος χαλβάς με γέμιση παγωτού κανέλας και κουλί βερίκοκο 4
Μιλφειγ με μους σοκολάτας, λεβάντα και κουλί φράουλας 4
Σοκολατόπιτα υγρή 5

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη/τιµολόγιο). Το κατάστηµα
υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας.
Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις.
Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Χάρης Μιχαλάκης.

