Κλασσική Ελληνική σαλάτα

Ανάμικτη πράσινη σαλάτα με γραβιέρα Κρήτης

Σαλάτα Iceberg με στήθος κοτόπουλο σχάρας,

με φέτα, φρέσκιες τομάτες, αγγούρι,
κάπαρη, καπαρόφυλλα,
πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι
και ελιές Καλαμών

με αποξηραμένα σύκα, αμύγδαλα,
πράσινο μήλο, κρουτόν
και vinaigrette με Ελληνικό μέλι
& μουστάρδα

μπέικον, κρουτόν και dressing Παρμεζάνας

The Greek Salad

Mixed green salad, with graviera from Crete

Iceberg salad with grilled chicken breast,

feta, fresh tomatoes, cucumber,
caper, caper leaves, green pepper, onions
and Kalamata olives

dried marinated figs, almonds, green apple,
crouton and Greek honey-mustard vinaigrette

bacon, crouton and parmesan dressing

***

***

***

Xταπόδι σιγομαγειρεμένο σε ξύδι βαλσάμικο,

Φέτα σε φύλλο κρούστας με λιαστές τομάτες,

Μανιτάρια Πλευρώτους στην σχάρα

με φάβα, αρωματισμένη με γλυκάνισο
και καραμελωμένα κρεμμύδια

σουσάμι και σιρόπι με άρωμα πορτοκάλι - ούζο

με ταλαγάνι Μάνης και dressing λεμονιού

Braised octopus in balsamic vinegar,

Feta wrapped in baklava leaves, sun-dried tomatoes,

Grilled Plevrotous

with anise scented fava
and caramelized onions

sesame and orange - ouzo syrup

with talagani chesse from Mani
and lemon dressing

***

***

***

"Ματσάτα" Φολεγάνδρου με γαρίδες,

Χοιρινό φιλέτο με ξύσμα πορτοκάλι,

Φρέσκο φιλέτο σολομού

τρίχρωμες πιπεριές και βασιλικό

θυμάρι και σάλτσα μουστάρδας

με σάλτσα από κόλιανδρο, λεμόνι και τζίντζερ

συνοδεύεται με φρέσκο πουρέ πατάτας
με ελαιόλαδο και θυμάρι,
ανάμικτα λαχανικά
και χωριάτικες τηγανιτές πατάτες με τη φλούδα

συνοδεύεται με φρέσκο πουρέ πατάτας
με ελαιόλαδο και θυμάρι,
ανάμικτα λαχανικά
και χωριάτικες τηγανιτές πατάτες με τη φλούδα

"Matsata" with shrimps

Pork fillet with orange zest,

Fresh salmon fillet

Traditional pasta from Folegandros
with shrimps, bell peppers and basil

thyme and mustard sauce

with coriander, ginger & lemon sauce
served with home-made crushed potatoes,
mixed vegetables and country-style potatoes

***

***

***
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Καφέ ή Τσάι
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Coffee or Tea
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