
 

 

 

   

 Μ  Ε  Ν  Ο  Υ 

Σούπες 
Βελουτέ σούπα κάστανο| μαύρη τρούφα, αμύγδαλο , σχοινόπρασο 9 

Σούπα Βιολογικής γραβιέρας | πίκλες σέλερι , πράσινο μήλο, τρούφα 8 
 

Σαλάτες 
Ρεβύθια – Φακές|χούμους παντζάρι, φέτα, πιπεριά φλωρίνης, λιαστή ντομάτα, λάιμ, μπέικον, κέιλ, 

φρέσκα αρωματικά  8,5 

Μπρόκολο & Κουνουπίδι| πίκλες ρέβας , μπρόκολο , κρέμα κουνουπίδι , πίκλα καρότο 7 

Φύλλα Λαχανικών| κρέμα γραβιέρας ,σταφύλι, λωτός , φουντούκια 7,5 

 

Ορεκτικά 
Ψητό Κουνουπίδι| κρούστα μπαχαρικών, γλυκοπατάτα με ρεβίθια, γκαζπάτσο ντομάτα, Vegan 

καπνιστό τυρί, τζέλ πορτοκάλι  7,5  

Καρπάτσιο μόσχου| πιπεράτο καρπάτσιο μόσχου*, λαχανικά, ανεβατό, μαρμελάδα ντομάτας, κρέμα 

βαλσάμικου 8,5 

Τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου*| φιστίκι Αιγίνης, φύλλα λαχανικών και τυροκαυτερή  7,5 

Ινβολτίνι |ρολάκια μελιτζάνας, κρέμα ντομάτας, κρούστα γραβιέρας 8,5 

 

Τυρορεκτικά 
Καπνιστή φέτα | φάβα με μανιτάρια, χόρτα και νιφάδες καπνιστής φέτας 6,5 

Grill & eat | σαγανάκι, φάβα Σαντορίνης, σαντιγί ελιάς, κρέμα λεμονιού 6 

Bake & eat | με ντομάτα – με σκόρδο – με ελιά 5 

Μπάτζος | μαρμελάδα ντομάτας, κρέμα ντομάτας, κρέμα λεμονιού 5,5 

Σαγανάκι πρόβειο |με μαριναρισμένα ντοματίνια, πετιμέζι, κρέμα μοσχολέμονου 6 

Τυρολέ καπνιστό| τάρτα με καπνιστό τυρί και φέτα, ντομάτα κονφί, φύλλα λαχανικών 6,5 

Φοντί ελληνικών τυριών για 2 άτομα| με μπουκιές βιολογικού ψωμιού και πατατούλες 9 
Ψητό μανούρι | σάλτσα φρέσκου σύκου, ρόκα, αμύγδαλα 6,5 

Κυρίως 
Ριζότο μανιταριών| καρπάτσιο τρούφας, γραβιέρα, κρέμα ανθότυρου  11,5 
Μπέργκερ| βιολογικό μοσχαρίσιο μπιφτέκι*, καπνιστό τυρί, πίκλες αγγουριού, σως μουστάρδας, σως 

μπάρμπεκιου, πατάτες baby  9,5 

Χοιρινό Πρασοσέλινο | ψαρονέφρι, πράσο κονφί, κρέμα σελινόριζας, μπισκότο πράσο  12 

Κοτόπουλο ψημένο σε κενό αέρος |πουρές γλυκοπατάτας, φασολάκια, αμύγδαλο  9,5 

Ραβιόλες |μανιτάρι , φέτα , λάδι τρούφας , ταρτουφέτα , σάλτσα βουτύρου 9,5 

Φρέσκο Κανελόνι Γαρίδας| ανθότυρο ,γαρίδες, φρέσκα αρωματικά , ζωμός Γαρίδας, μελανί σουπιάς 

14 

Βιολογικό μοσχαρίσιο λουκάνικο |πατάτες baby , σος βουτύρου, κέιλ, 9,5 
 

Πιάτα ημέρας                  

 *Βιολογικό μοσχαρίσιο φιλέτο ωρίμανσης|κρέμα σελινόριζας ,τσιπς σελινόριζας ,  σως  μπεαρνέζ  22 

** Μοσχαρίσιο οσομπούκο |πουρές γλυκοπατάς  μπρόκολο , πολύχρωμα καρότα, σκόνη αρωματικών14 

 

 



 

 

Τυριά 
Λευκά τυριά  | φέτα Π.Ο.Π. – κατσικίσιο τυρί – βαρελίσια φέτα Π.Ο.Π. , καπνιστή φέτα  6 

Μαλακά κατσικίσια τυριά | ανεβατό Π.Ο.Π. - ρολάκι με άνηθο - ρολάκι με τριλογία πιπεριών - ρολάκι 

με μείγμα ελληνικών βοτάνων 7  

Μοσχοτύρια | ελιά και τσίλι - σκόρδο και πιπεριά - ντομάτα και ρίγανη  6 

Ημίσκληρα τυριά | κασέρι πρόβειο Π.Ο.Π. - ημίσκληρο αγελαδινό - ημίσκληρο κατσικίσιο – καπνιστό 

ημίσκληρο αγελαδινό  7 

Σκληρά τυριά | γραβιέρα πρόβεια – γραβιέρα αγελαδινή - κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π. –  

κεφαλοτύρι με πιπέρια 7,5 

Επιλογή από Fetabites  7 

Όλες οι κατηγορίες | φέτα Π.Ο.Π., ανεβατό, μοσχοτύρι με ντομάτα και ρίγανη, Κασέρι Π.Ο.Π., 

Κεφαλογραβιέρα  8,5 

Ανεβατό με πιπέρι 5,5 

Ανθότυρο με μαρμελάδα ντομάτας 5,5 

 

Μονοποικιλιακά  Τυριά 
Aγελαδινά | λευκό, ημίσκληρο, καπνιστό, γραβιέρα ωρίμανσης 2 ετών  6,5    

Kατσικίσια | λευκο, ανεβατό, ημίσκληρο, γραβιέρα κατσικίσια 2 ετών  7,5 

Πρόβεια | φέτα, κασέρι, κεφαλογραβιέρα, καπνιστή, γραβιέρα ωρίμανσης 2 ετών  7,5 

Φέτα με τρούφα  6 

Γραβιέρα πρόβεια | 24 μηνών ωρίμανσης  6 

Γραβιέρα πρόβεια | 36 μηνών ωρίμανσης  6,5 

Γραβιέρα πρόβεια καπνιστή  6 

Γραβιέρα κατσικίσια | 24 μηνών ωρίμανσης  6 

Γραβιέρα με τρούφα 8,5 

 

Αλλαντικά 
 Ακροκώλιον | προσιούτο Ευρυτανίας (Αλλαντοποιία Στρεμένου)  8 

 Σαλάμι αέρος, Λόνζα | 120 γρ – (Αλλαντοποιία Στρεμένου) 8 

 

Βιολογικό χωριάτικο ψωμί 1,10€/άτομο 

 

*Τα προϊόντα αυτά είναι κατεψυγμένα για λόγους παρασκευής και παρουσίασης. 

 
Σας ενημερώνουμε ότι στο μενού υπάρχει περίπτωση να εμπεριέχονται αλλεργιογόνες ουσίες. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο εκπαιδευμένο προσωπικό μας. 
 
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, 
του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας του, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη 
να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο κοντά στην έξοδο, για την καταγραφή τυχόν παραπόνων. 
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Θεόδωρος Κουρέλλας 

 100% vegan πιάτο 
 


