
Πρώτα πιάτα και σούπες :

Καβαλιώτικη ψαρόσουπα με σαφράν, ταχίνι και αφρό ξυδιού  6

Φαγγρί μαριναριμένο με μοσχολέμονο, πιπεριά, χειμωνιάτικα λαχανικά 

και πετιμέζι χαρουπιού 12  

Καπνιστό χέλι με μαραθόρυζα, πορτοκάλι  και κόκκινο κρεμμύδι τουρσί 8

Σουφλέ τυριού από «Μπαλάκι» Τήνου παναρισμένο με corn nuts και τσατνευ αχλάδι   8

Ελληνικό στυλ «σασίμι» καπνιστού χταποδιού με μους ψητής μελιτζάνας με ταχίνι ,ντοματάκια
Σαντορίνης γκλασέ και αφρό γλυκολέμονου 12*

Μαντί γεμιστά με αρνί, κολοκύθα, μους αριάνη και  σάλτσα λιαστής ντομάτας   9 

Φρέσκο καλαμάρι στην σχάρα με κρέμα κουνουπίδι, μυρωδικά και τσίλι 14

 

Γιοχάδες ποντιακοί στην σχάρα γεμιστοί με πράσο, τραχανά και ξινομυζήθρα   7



Μεδούλι μόσχου με τρίμμα αυγοτάραχου, αχινό και κίτρο 6

Σαλάτες :

Σαλάτα με βαλεριάνα, καλαθάκι Λήμνου, φιστίκι Αιγίνης και λούζα 9 

Σαλάτα με ντοματίνια, χειροποίητα λαχανικά τουρσί και τερίνα κατσικίσιου τυριού   8

Σαλάτα των χρωμάτων  με βινεγκρέτ  κολοκύθας, ρόδι και πορτοκάλι 8

Μπαλκόνι με σπανάκι , αχλάδι καραμελωμένο , καρύδια , μανιτάρια  και ρολάκι ψωμιού με
κατσικίσιο τυρί 8,5

Σαλάτα με ρίζες, άγρια χόρτα, κεχρί λιναρόσπορο και βινεγκρετ εστραγκόν 9

Κυρίως πιάτα :

Ριζότο με φρέσκο μπλε καβούρι, σέσκουλα και κειλ 14

Μάγουλα μαύρου χοίρου στην γάστρα με κυδώνια και σιτάρι 15

Ριζότο με άγρια μανιτάρια και τσιπς παρμεζάνας 12,5

Ραγού νεροβούβαλου Κερκίνης, χωριάτικα μακαρόνια και γραβιέρα Μεσσηνίας 13



Σέλα αρνιού γεμιστή με φέτα, κάσιους, σπανάκι και σφουγγάτο Μυτιλήνης  16

Φαγγρί φιλέτο σε σάλτσα μπύρας και αρωματισμένο ρύζι μπασμάτι   18

Ταλιάτα βοδινού  Black Angus με καπνιστό πουρέ μελιτζάνας και χαρίσσα 21

Κοτόπουλο sous vide με σαλάτα κινόα και σάλτσα γιαουρτιού 12,5

 

Αστακουδάκι με ζυμαρικά tagliolini με λαχανικά σε μπισκ θαλασσινών 23*

Σούβλες Μπαλκονι (2 ατομα)

Σούβλα από μοσχάρι black angus με Μεσογειακή μαρινάδα 30

Σούβλα κοτόπουλου μαριναρισμένο με αρώματα Ανατολής 17

Επιδόρπια :

Μους πρόβειου γιαουρτιού σε κραμπλ από φυστίκι Αιγίνης και γλυκά του κουταλιού πράσινης
ελιάς και ντομάτας    5

Ελληνικό τιραμισού με τσουρέκι, κρέμα μαστίχας και καραμέλα ελληνικού καφέ 5



Μιλφειγ κανταίφι με κρέμα σαλέπι και ποσέ αχλάδι σε σαμιώτικο κρασί   5

Σοκολατόπιτα με τζαντούγια της Valhrona, σάλτσα από τσάι matcha και καραμελωμένα
φουντούκια  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.

* Προϊόν κατάψυξης αμέσως μετά την αλιεία του επι του πλοίου.


