all day

all day
ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS
Σαλάτα Caesar's με ζεστό Bacon & κοτόπουλο
Caesar's salad with chicken & bacon

7.5€

Ελληνική Σαλάτα με ντομάτα, κριθάροκούλουρο & φέτα
Greek salad with tomato corn barley & feta cheese

8.0€

Ανάμεικτη σαλάτα με φουρνιστή ντομάτα,
καβουρδισμένα φουντούκια & ταλαγάνι
Mixed salad with baked tomato,
roasted hazelnuts & "Talagani" cheese

9.5€

Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α | S TA R T E R S
Πατατοκροκέτες με τυρί παρμεζάνα
Homemade potato balls with parmesan cheese

5.0€

Γαρίδα σε κρούστα εσπεριδοειδών,
5.0€
κόλιανδρο, λάιμ & τσίλι sauce		
Shrimp in citrus rind, coriander, lime & chili sauce
Aperitivo τυριών
Cheese Aperitivo

7.0€

Aperitivo αλλαντικών
Charcuterie

7.0€

Πλευρώτους σχάρας με λαδολέμονο & αρωματικά
Grilled Pleurotus mushrooms with oil & lemon sauce

7.0€

Takos με γαρίδα τσίλι & λάιμ
Takos with Shrimps chili sauce & lime

6.5€

Bon apettite

all day

all day

κ υ ριοσ πιατα | ma i n d i shes

s n ac k s | p i z z a

Πάστα με σάλτσα ψητής τομάτας & βασιλικό,
6.5€
επιλογή 3 ζυμαρικών | Λιγκουίνι, Πέννες ή Ταλιατέλες		
Pasta with Homemade Tomato sauce
& 3 different choices of pasta | Linguini, Penne & Talaitelle

Τοστ με ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα
Toast with ham or smoked turkey & edam cheese

4.0€

Club sandwich με κοτόπουλο & μπέικον
Club sandwich with chicken & bacon

7.5€

Pancakes με τσένταρ μπέικον & μανιτάρια
Pancakes with cheddar, bacon & mushrooms

5.0€

Πάστα με σάλτσα Μανιτάρι,
7.0€
επιλογή 3 ζυμαρικών | Λιγκουίνι, Πέννες η Ταλιατέλες		
Pasta with mushroom sauce,
3 different choices of pasta | Linguini, Penne & Talaitelle

Pancakes Bueno πραλίνα με μερέντα
& φρούτα του δάσους
Pancakes with Bueno praline
& forest fruits

4.5€

Burger μόσχου με πατάτες barbeque
Burger with barbeque potatoes

8.0€

Pizza Μαργαρίτα
Pizza Margarita

7.5€

Burger μανιταριών
με πατάτες barbeque | vegetarian
Mushroom burger
with barbeque potatoes | vegetarian

7.0€

Pizza Ρόκα και προσούτο
Pizza rocket & prosciutto

9.0€

Γιουβέτσι με γαρίδες & σάλτσα οστρακοειδών
& σάλτσα οστρακοειδών
Traditional barley pasta with shrimps
& shellfish sauce

10.5€

Πάστα με φρέσκο σπανάκι και φέτα,
επιλογή 2 ζυμαρικών | Λιγκουίνι ή Ταλιατέλες
Pasta with fresh spinach & feta cheese,
2 different choices of pasta | Linguini & Talaitelle

7.0€

Κοτόπουλο με κρέμα πατάτας & σάλτσα κρασιού
Chicken with potato cream & wine sauce

9.5€

Steak χοιρινό με βραχάκια πατάτας
Pork steak with potato rocks

11.5€

Bon apettite

Pizza The View special
Pizza The View special

10.0€

Bon apettite

all day
TRUFFLE ESCAPE
Ομελέτα με φρέσκια τρούφα
Omelet with fresh truffle

9.5€

Ριζότο μανιταριών με φρέσκια τρούφα
Risotto with mushrooms and fresh truffle

15.0€

Burger μανιταριών & φρέσκια τρούφα
Mushroom burger with fresh truffle

12.0€

Ραβιόλι χειροποίητο γεμιστό με κατσικίσιο τυρί,
σάλτσα τομάτας & φρέσκια τρούφα
Handmade ravioli stuffed with goat cheese,
tomato sauce & fresh truffle

17.0€

Rib-eye μόσχου με βράχους πατάτας,
λάδι τρούφας & φρέσκια τρούφα
Rib – eye with potato rocks,
truffle oil & fresh truffle

25.0€

Pizza The View special με φρέσκια τρούφα
Pizza The View special with fresh truffle

14.0€

DESSERTS
Σφαίρα μαρέγκας με βατόμουρο & δυόσμο
Meringue sfear with raspberry & spearmint

6.5€

Σούπα φρέσκιας φράουλας με παγωτό
Fresh strawberry soup with ice cream

6.0€

Γαλακτομπούρεκο με παγωτό παρφέ
Galaktoboureko" with ice cream

5.0€

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλιας
Chocolate scuffle with vanilla ice cream

5.5€

Bon apettite

Για τις παρασκευές των εδεσμάτων χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
TΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ | THE ESTABLISHMENT MUST BE EQUIPPED WITH
PRINTED FORMS PLACED IN A SPECIAL LOCATION FOR THE REPORT OF ANY COMPLAINTS
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) | CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF
THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT/INVOICE)
Σε όλες τις τιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% & Δημοτικός Φόρος 0,5%
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Μόσιαλος Γεώργιος

