ΟΡΕΚΤΙΚΑ | ENTRÉES | VORSPEISEN
Σούπα κρέμα κολοκύθα με κροστίνι παρμεζάνας
Soupe à la crème de potiron au parmesan crostini
Zucchini-Cremesuppe mit Parmesan-Bruschetta
7,00€
Σούπα κοτόπουλο με λαχανικά, σε καθαρό ζωμό, με φιδέ και πέστο βασιλικού
Soupe de poulet avec des légumes dans le bouillon pur,
avec vermicelles et pesto de basilic
Hühnersuppe mit Gemüse, klare Brühe, Suppennudel und Basilikumpesto
7,00€
Σαλάτα Caprese με τομάτα, μοτσαρέλα και ντρέσινγκ από ελαιόλαδο και μυρωδικά
Salade Caprese à la tomate et mozzarella et assaisonnement d’huile et d’herbes
Caprese-Salat mit Tomaten, Mozzarella und Dressing aus Olivenöl und Kräutern
8,00€
Προσούτο με πεπόνι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Prosciutto avec melon et poivre fraîchement moulu
Prosciutto mit Honigmelone und frisch gemahlenem Pfeffer
8,50€
Ανάμεικτη σαλάτα εποχής με κουκουνάρι, φλοίδες παρμεζάνας,
βινεγκρέτ βαλσάμικο και φρυγανισμένο ψωμί με σκόρδο
Salade mixte de noix de pin, copeaux de parmesan,
vinaigrette balsamique et pain grillé à l’ail
Gemischter Saison-Salat mit Pinienkernen, Parmesanstreifen,
Balsamico-Vinaigrette und Knoblauch-Bruschetta
7,50€
Σαλάτα Panzanella με ντομάτα και dressing από ελαιόλαδο και μυρωδικά
Salade Panzanella au tomate et assaisonnement d’huile d’olive et d’ herbes
Panzanella Salat mit Tomate und Olivenöl- und Gewürz Dressing
7,00€

Carpaccio μοσχάρι με ρόκα και παρμεζάνα
Carpaccio de boeuf avec roquette et parmesan
Ridercarpaccio mit Rucola und Parmesankäse
8,50€
Ποικιλία αλλαντικών για δύο άτομα με τσάτνεϊ λαχανικών
Variété de saucisses pour deux personnes aux chutney de légumes AufschnittAuswahl für zwei Personen mit mit Gemüsechutney
8,50€

Ψητές μελιτζάνες Ναπολεόν με μυρωδικά,
τομάτα και μοτσαρέλα
Aubergines grillées à la Napoléon aux herbes, a
ux tomates et au fromage mozzarella
Gebratene Auberginen Napoleon mit Kräutern,
Tomate und Mozzarella
7,50€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | PLATS PRINCIPAUX | HAUPTGERICHTE
Λαζάνια λαχανικών Caprese με φρέσκα λαχανικά ,
τομάτα και μοτσαρέλα
Lasagne des légumes Caprese aux légumes frais,
tomate et mozzarella
Caprese-Gemüse-Lasagne mit mit frischem Gemüse,
Tomate und Mozzarella-Käse
10,50€

Ταλιατέλες Αmatriciana
με καπνιστό μπέικον, σάλτσα τομάτας και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Tagliatelles Amatriciana
au bacon fumé, à la sauce tomate et au poivre fraîchement moulu
Tagliatelle Amatriciana
mit geräuchertem Bacon, Tomatensauce und frisch gemahlenem Pfeffer
11,50€

Παπαρδέλες θαλασσινών
με γαρίδες, μύδια, κρέμα τομάτας και φρέσκο βασιλικό
Papardelles aux fruits de mer
aux crevettes, aux moules, à la crème de tomate et au basilic frais
Pappardelle mit Meeresfrüchten
mit Garnelen, Muscheln, Tomatencreme und frischem Basilikum
14,00€

Ριζότο
με ποικιλία μανιταριών και άρωμα λευκής τρούφας
Risotto
à une variété de champignons et à saveur de truffe blanche
Risotto
mit Auswahl von Pilzen und Aroma weißer Trüffel
14,50€

Ψάρι ημέρας στο τηγάνι
με κρέμα αρακά, ψητά λαχανικά εποχής και σάλτσα από λεμόνι και κάπαρη
Poisson du jour à la poêle
à la crème de pois, légumes de saison grillés et sauce au citron et câpre
Tagesfischfilet in der Pfanne
mit Erbsenpüree, gebratenes Saison Gemüse und Sauce aus Zitrone und Kaper
16,00€

Φιλέτο κοτόπουλο ταλιάτα
με μυρωδικά, κομπόστα μελιτζάνας και τραγανή παρμεζάνα
Tagliata de filet de poulet
aux herbes, à la compote d’aubergines et au fromage parmesan croustillant
Hühnchenfilet Tagliata
mit Kräutern, Auberginenkompott und knusprigem Parmesan
13,00€
Χοιρινά μπριζολάκια αλα Ρομάνα με ψητή πολέντα, φασκόμηλο,
προσούτο και σάλτσα σαλτιμπόγκα
Côtes de porc à la Romana avec polenta cuite, sauge,
prosciutto et sauce saltimbocca
Schweinekoteletts a la Romanamit gebratener
Polenta, Salbei, Prosciutoo und Saltimboccasauce
13,50€

Μοσχάρι οσομπούκο με κρεμώδη πουρέ πατάτας και γκρεμολάτα
Osso bucco de veau et purée crémeuse de pomme de terre et gremolata
Osso Bucco Kalbfleisch mit cremigem Kartoffelpüree und Gremolata
14,50€

Pizza Margarita
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και ρίγανη
Sauce tomate, mozzarella et origan
Tomatensauce, Mozzarella-Käse und Oregan
11,00€

Pizza Capricciosa
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, μανιτάρια, αγκινάρες, ζαμπόν, σαλάμι και μαύρες ελιές
Sauce tomate, mozzarella, champignons, artichauts, jambon,
salami et olives noire
Tomatensauce, Mozzarella-Käse, Pilze, Artischocken, Schinken,
Salami und schwarzen Oliven
12,50€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS | NACHSPEISEN

Πανακότα με γιαούρτι και σάλτσα φρούτων
Panna cotta au yaourt et sauce des fruits
Panna Cotta mit Joghurt und Fruchtsauce
7,00€

Τιραμισού με άρωμα καφέ και μασκαρπόνε
Tiramisu à l’arôme de café et au fromage mascarpone
Tiramisu mit Kaffeearoma und Mascarpone
7,50€

Κέικ σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Gâteau au chocolat avec crème glacée à la vanille
Schokoladenkuchen mit Vanilleeiscreme
6,50€

Ποικιλία φρούτων εποχής
Fruits de saison assorted
Verschiene Saison-Früchte
5,00€

Ποικιλία τυριών με αρωματική τσάτνεϊ
Variété de fromages au chutney aromatique
Auswahl von Käsetorten mit aromatischen Chatney
9,50€

Ποικιλία παγωτού
Crèmes glacées assorties
Verschiedene Eissorten
6,00€

VEGETARIEN |
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*We kindly ask the guests with allergies to certain food or ingredients, to contact the staff
before the consumption of any food provided
*All prices include services, all taxes & VAT
*Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice)
*Person in charge in case of market inspection: Papayannis Yannis
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