menu
PIZZA

Μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ντοματίνια και βασιλικό 9 €
Μεσογειακή με σάλτσα ντομάτας, κατσικίσια φέτα, ελιές, κρεμμύδι και κάπαρη 10 €
Προσούτο με σάλτσα ντομάτας, ρόκα, μοτσαρέλα και λάδι τρούφας 12 €
Chorizo με σάλτσα ντομάτας, μετσοβόνε και πάπρικα 12 €
Κοτόπουλο με bacon, πιπεριές, philadelphia, μανιτάρια και λευκή σάλτσα παρμεζάνας 12 €
Καπνιστή πανσέτα με σάλτσα ντομάτας, παρμεζάνα, σκόρδο και θυμάρι 12 €

BURGER

Cheese Burger από μοσχαρίσιο μπιφτέκι 100%, cheddar,

disonaise, ντομάτα, μαρούλι, πίκλα, κρεμμύδι και φρέσκιες τηγανητές πατάτες 10 €

Bacon Cheese από μοσχαρίσιο μπιφτέκι 100%, cheddar, bacon,
σάλτσα barbeque, ντομάτα, μαρούλι και φρέσκιες τηγανητές πατάτες 11 €
Chicken Burger από κοτόπουλο μπούτι, mozzarella,

μαγιονέζα τρούφας, porto bello, ντομάτα, μαρούλι και φρέσκιες τηγανητές πατάτες 10 €

Beyond meat (vegan) με φυτική μαγιονέζα, porto bello, ντομάτα, μαρούλι σερβίρεται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες 11 €
Νew York με 100% κιμά black angus, cheddar, καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα, μαρούλι, aυγό και
σάλτσα barbeque με καπνιστή πάπρικα 14 €

Tower Burger με διπλό μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά, edam, ντομάτα, μαρούλι και σάλτσα παρμεζάνας 16 €

Brunch

Τοστ με χωριάτικο ψωμί, mozzarella, καπνιστό χοιρομέρι 3,5 €
Φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής, σιρόπι μελιού αρωματισμένο με ginger και γιαούρτι 6 €
Pancakes με σουμάδα, κουλί ροδάκινο, ανθότυρο και αμύγδαλα 6 €
Pancakes με πραλίνα, cramble φουντουκιού και κόκκινα φρούτα 6 €
Energy Bowl, γιαούρτι με φρoύτα και super foods 6 €
Ομελέτα με chorizo, πιπεριές, ντομάτα, γραβιέρα, κρεμμύδι και φρέσκο θυμάρι 7 €
Καγιανάς με σπιτική σάλτσα ντομάτας, φέτα και φρέσκια ρίγανη 7 €
Croque Madame με σάλτσα μπεσαμέλ, mozzarella, καπνιστό χοιρομέρι, αυγό και cheddar 7 €
Club Sandwich με κοτόπουλο, mozzarella, cheddar,

bacon, ντομάτα, μαρούλι, σπιτική σάλτσα μουστάρδας και φρέσκιες τηγανητές πατάτες

9 €

Φρέσκες πατάτες τηγανητές 4 €

Για τις σαλάτες χρησιμοποιούμε ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το μέλι είναι 100% ελληνικό.
Τα κρεατικά είναι νωπά και κατά προτίμηση από την τοπική αγορά. Μαγειρεύουμε με φρέσκα μυρωδικά από την ελληνική γη.
Η ζύμη της πίτσας και τα γλυκά είναι φρέσκα και παρασκευάζονται στην κουζίνα μας. Προϊόντα κατάψυξης είναι τα θαλασσινά το ψωμί και τα φρούτα εκτός εποχής.
Στα πιάτα υπάρχουν αλλεργιογόνα όπως θαλασσινά, γαλακτοκομικά, ξηροί καρποί... Αν έχετε οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Υπεύθυνος για την αγορανομία: Κοντός Ιγνάτιος
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το Νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη ή Τιμολόγιο)
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ΜπουκIές

(σε εξάδες)

Μπρουσκετάκια με κρέμα avocado prosciutto και μετσοβόνε 9 €
Αrancini με άγρια μανιτάρια, κατσικίσιο τυρί και λάδι τρούφας 9 €
Τορτίγια με κοτόπουλο, παρμεζάνα, μαρούλι, disonaise και πάπρικα 9 €
Μini Βurgers από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, cheddar, iceberg και σάλτσα barbeque 12 €

ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ

Gazpacho πεπόνι-αγγούρι με gin, δυόσμο, κρέμα γραβιέρας και prosciutto 9 €
Pannacotta avocado με σούπα γιαούρτι-ginger και flakes πατζαριού 9 €
Κροκέτα χοιρινού λαιμού με granola, polenta γλυκιάς κολοκύθας και κρέμα bacon 12 €
Bao buns με φιλέτο μαγιάτικου, δροσερή σαλάτα και σάλτσα verde 11 €
Ceviche λαυράκι με mango, δυόσμο και κολοκύθι 11 €
Ελληνική σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, ελιές, κρεμμύδι, κρέμα φέτας και κρίταμο 8 €
Φύλλα ρόκας με baby σπανάκι, σε φωλιά ρυζόφυλλου με cevre, ντοματίνια, φυστίκια Αιγίνης & vinaigrette από κόκκινα φρούτα 9 €
Κινόα με ρόδι, cranberries, vinaigrette ντομάτα φράουλα και φρέσκα μυρωδικά 10 €
Σαλάτα με ψητό κοτόπουλο στήθος, iceberg, ντοματίνια, παρμεζάνα, κρουτόν και vinaigrette εσπεριδοειδών 11 €
Γαλλική σαλάτα μαριναρισμένη σε sweet and sour chili, γαρίδες, μάνγκο και avocado 14 €

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Nioki πατάτας με σάλτσα ντομάτας prosciutto και flakes παρμεζάνας 12 €
Παπαρδέλες με κοτόπουλο, άγρια μανιτάρια και φρέσκο θυμάρι 12 €
Λιγκουίνι με καπνιστή πανσέτα, παρμεζάνα, σκόρδο και θυμάρι 12 €
Λιγκουίνι με γαρίδες και μύδια αρωματισμένα με ούζο και φρέσκια ντομάτα 14 €
Ριζότο μανιταριών πορτσίνι με λάδι τρούφας 12 €
Ριζότο με χτένια, σπανάκι, πλανκτόν και lime 17 €
Κοτόπουλο φιλέτο, κανελόνια με βασιλομανίταρα, σπανάκι σωτέ και σάλτσα σόγια-πορτοκάλι 14 €
Χοιρινή πανσέτα μπρεζέ με σάλτσα visanto, κρέμα μελιτζάνας με miso,

dumbling μήλου, kale σχάρας και gel αρμπαρόριζας 14 €
Μαγιάτικο σωτέ με κρέμα avocado, σαμπλέ μαραθόσπορου, ντοματίνια confit και flakes σελινόριζας 19 €
Ribeye black angus με κρέμα σπαράγγι, ρολάκι πατάτας-καρότου και σάλτσα πιπεριού 26 €

Ψωμί ανά άτομο 1,5 €

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Απαλή κρέμα λεμονιού με μπισκότο αμυγδάλου και κουλί φράουλας με δυόσμο 6 €
Cheesecake με σπιτική μαρμελάδα βύσσινο 6 €
Εκμέκ μαστίχας με παγωτό καϊμάκι 7 €
Namelaka σοκολάτας γάλακτος με σάλτσα αλμυρής καραμέλας, κρέμα passion fruit & καραμελωμένο pop corn 7 €
Ζεστό κέικ διπλής σοκολάτας με crumble φουντουκιού και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης 8 €
Παγωτά: σοκολάτα, βανίλια Μαδαγασκάρης, φράουλα, φυστίκι,
καϊμάκι, καραμέλα, cookies, στρατσιατέλα 2,5 €/μπάλα
Το menu επιμελήθηκε το The Holy Goat Gastronomy Team
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