
Hummus ψητής πιπεριάς
με αράβικα πιτάκια

Pinsa Ημέρας
(η πρόταση του Chef με υλικά εποχής)

Carpaccio λευκού ψαριού
αυγοτάραχο Μεσολογγίου, piment d’espelette

Χειροποίητη πίτα
εποχιακά χόρτα, φέτα, κουκουνάρι

Πατάτες Bravas
spicy chipotle mayo, coulis ντομάτας

Chips πατάτας
λάδι τρούφας, φρέσκο θυμάρι, παρμεζάνα
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Ταχίνι noodles με γαρίδες*
τραγανό kale, καρότο, αγγούρι, edamame, ραπανάκι, dressing ταχίνι

Καίσαρα με φρέσκο κοτόπουλο
καλαμπόκι, chips παρμεζάνας, bacon, dressing Καίσαρα

Καραμελωμένο μανούρι και αχλάδι
baby ρόκα, καρύδια, δυόσμο και dressing παλαιωμένου ξυδιού με 
ξερά σύκα Κύμης

Φρέσκο κοτόπουλο και αβοκάντο
κόλιανδρος, ραπανάκι, κολοκυθόσπορος, μυρωδικά, σουσάμι 
vinaigrette σησαμελαίου

Καπνιστός σολομός και αβοκάντο
αγγούρι, ραπανάκι, άνηθος, σουσάμι, αβοκάντο 
προζυμένια κρουτόν, vinaigrette μελιού

Quinoa (bio) με παραδοσιακή φέτα
καλαμπόκι, αβοκάντο, ψητά καρότα, κρέμα ταχίνι

Quinoa (bio) με μαριναρισμένες γαρίδες*
τραγανό kale, φρέσκος κόλιανδρος, σέλινο, miso vinaigrette

Φακές (bio) και μαυρομάτικα φασόλια
καρότο, σέλινο, μυρωδικά, παραδοσιακή φέτα

Φιλέτο λαβράκι στον ατμό
φρέσκια σαλάτα μάραθου, κάπαρη, σάλτσα ντομάτας

Παραδοσιακά ζυμαρικά “Σκιουφιχτά”
φρέσκο κοτόπουλο, πέστο μυρωδικών, σπανάκι, μυζήθρα

Στήθος κοτόπουλο με γιαούρτι
ρύζι basmati, σουσάμι, μυρωδικά

The IT burger
φρέσκο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, γραβιέρα Κρήτης, καραμελωμένα κρεμμύδια, ψωμάκι 
μπριός, Κυπριακές πατάτες, sauce μαγιονέζα σινάπι

Μπιφτέκι κοτόπουλο
γλυκόξινη sauce, πράσινη σαλάτα

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο
μαύρο ρύζι, guacamole

Μοσχαρίσια ταλιάτα
sticks γλυκοπατάτας, γκρεμολάτα

Ψωμί (KORA & Takis)

Ρύζι basmati λεμόνι, σουσάμι και μαϊντανό

Μαύρο ρύζι με chili και μυρωδικά

Quinoa (bio) avocado και καλαμπόκι

Πράσινη σαλάτα δυόσμος, ντοματίνια, καρότο

Πατάτες Κύπρου παραδοσιακή φέτα, δεντρολίβανο

starters

salads

mains

sides
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breakfast
Σπιτικό μπωλ γιαουρτιού με granola
φρούτα εποχής, βιολογικό θυμαρίσιο μέλι Εύβοιας

Εποχιακή φρουτοσαλάτα
χυμός εσπεριδοειδών, βιολογικό θυμαρίσιο μέλι Εύβοιας
ξύσμα lime, δυόσμος, νιφάδες καρύδας

Αυγά scrambled με καπνιστό σολομό
confit ντοματίνια σε προζυμένιο ψωμί

Αυγά ποσέ με ταμπουλέ κινόα
σε προζυμένιο ψωμί και κρέμα avocado

Avocado Toast με αυγό
χαλούμι, παστράμι γαλοπούλας, chutney λιαστής ντομάτας

Ομελέτα με μυζήθρα salsa Eλληνικής σαλάτας

Προζυμένιο ψωμί με σπιτικό nut spread 
βιολογικό θυμαρίσιο μέλι Εύβοιας, πορτοκάλι, μπανάνα

Μπωλ γιαουρτιού καρύδας με chia seeds
ακτινίδιο, μπανάνα, μύρτιλο

Εποχιακή φρουτοσαλάτα
χυμός εσπεριδοειδών, lime, δυόσμος, νιφάδες καρύδας

Hummus ψητής πιπεριάς
με αράβικα πιτάκια

Χειροποίητη πίτα
χόρτα εποχής, κουκουνάρι

Quinoa (bio) αβοκάντο
καλαμπόκι, ψητά καρότα, κρέμα ταχίνι

Φακές (bio) και μαυρομάτικα φασόλια
καρότο, σέλινο, μυρωδικά

Ταχίνι Νoodles
τραγανό kale, καρότο, αγγούρι, edamame, ραπανάκι, dressing ταχίνι

Παραδοσιακά ζυμαρικά “Σκιουφιχτά”
πέστο βασιλικού, σπανάκι, φυτική κρέμα

Crémeux μαύρης σοκολάτας espresso crumble, θυμάρι, ελαιόλαδο

Μαστίχα Panacotta φιστίκια Αιγίνης

Λεμονάτη κρέμα γιαουρτιού granola βρώμης, αλμυρή καραμέλα γάλακτος

Παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτότο σας εάν έχετε αλεργία σε κάποιο τρόφιμο πριν παραγγείλετε.
Δε μπορούμε να εγγυηθούμε την απουσία αλλεργιογόνων στα πιάτα μας, καθώς παράγονται σε κουζίνα που περιέχει αλλεργιογόνα.
Η κατανάλωση φαγητού μαγειρεμένου λιγότερο από καλοψημένο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφιμογενών ασθενειών, ιδιαίτερα
για όσους είναι ηλικιωμένοι, έγκυοι ή με ασθενέστερο ανοσοποιητικό σύστημα.
Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στις σαλάτες μας και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα.
* κατεψυγμένο προϊόν | Υπεύθυνη ελέγχου τροφίμων: Χρυσούλα Γραβιά
Οι τιμές είναι τελικές με όλες τις νόμιμες χρεώσεις. Σημειώσεις παραπόνων παρέχονται στην είσοδο στο κατάστημα.
Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει εάν δεν παραλάβει απόδειξη πληρωμής. | ® ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
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