ΟΡΕΚΤΙΚΑ | ENTRÉES | VORSPEISEN

Σούπα λαχανικών με pistou μυρωδικών
Soupe de légumes à la sauce pistou épicée
Gemüsesuppe mit Pistou Kräutern
7,00€

Κρεμμυδόσουπα με κρουτόν γραβιέρας
Soupe à l’oignon avec des croutons de gruyère
Zwiebelsuppe mit Graviera – Käse-Croutons
7,00€

Σαλάτα Nicoise με ψητό φιλέτο τόνου, πράσινα φασολάκια,
μικρές πατάτες, τοματίνια, αυγό και βινεγκρέτ
Salade à la niçoise au filet de thon rôti, aux haricots verts, aux petites
pommes de terre, auxtomates, à l’œuf et à la sauce vinaigrette
Salat Noicoise mit gebratenem Thunfischfilet, grüne Bohnen, Baby
Kartoffeln, Kirschtomaten, Ei und Vinaigrette
8,00€

Καρδιές πράσινης σαλάτας με μήλο, τοματίνια, αβοκάντο, καρύδια, ψητό
κατσικίσιο τυρί και λάδι λευκής τρούφας
Cœurs de salade verte à la pomme, aux tomates cerises, à l’avocat, aux
noix, au fromage de chèvre rôti et à l’huile de truffe blanche
Zartes Kopfsalatherz mit Apfel, Kirschtomaten, Avocado, Walnüsse,
gebratene Ziegenkäse und Öl weißer Trüffel
8,50€
‘’Ceviche’’ γαρίδας με ταλιατέλες κολοκυθιού και φιλέτα πορτοκαλιού
Ceviche de crevettes, aux tagliatelles de courgettes et aux filets d’orange
Garnelen “Ceviche” mit Kürbis-Tagliatelle und Orangenfilets
9,50€

Πατατοσαλάτα Parisienne με κρεμμύδι φρέσκο, ραπανάκια, φινόκιο,
κάπαρη και γλυκιά βινεγκρέτ
Salade de pommes de terre Parisienne avec oignon frais, radis, fenouil,
câpre et vinaigrette douce
Parisienne Kartoffelsalat mit Frühlingszwiebeln, Radieschen, Fenchel,
Kaper und süßen Vinaigrette
8,50€

Μύδια ατμού σε αρωματικό ζωμό με κροστίνι σκόρδου
Moules à la vapeur dans un bouillon aromatisé avec des crostinis à l’ail
Gedämpfte Miesmuscheln in aromatische Brühe mit Knoblauch-Crostini
10,50€

Ρατατούι με ψητά λαχανικά του τόπου και φρέσκα μυρωδικά
Ratatouille aux légumes grillés de la région et aux herbes fraîches
Ratatouille mit gebratenem lokalen Gemüse und frischen Kräutern
8,50€

Κις Λωρέν λαχανικών
Quiche Lorraine aux légumes
Gemüse Quiche Lorraine
8,50€

Μανιτάρια φρικασέ με σάλτσα λεμονιού και φρέσκα μυρωδικά
Champignons fricassés à la sauce citron et aux herbes fraîches
Pilze Frikassee mit Zitronensauce und frischen Kräutern
8,00€

Τραγανές μπουκιές από μπακαλιάρο με σάλτσα αγιολί
Bouchées croquantes de morue avec de la sauce aïoli
Knusprige Kabeljau- Nuggets mit Aioli-Soße
9,50€
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Λινγκουίνι με γαρίδες, μύδια, χταπόδι και αρωματικά
Linguini aux crevettes, moules, pieuvre et herbes aromatiques
Linguine mit Garnelen, Muscheln, Tintenfisch und Kräutern
14,50€

Ταλιατέλες με κρέμα μανιταριών, παρμεζάνα και λάδι λευκής τρούφας
Tagliatelles à la crème de champignons, au parmesan et à l’huile de truffe blanche
Tagliatelle mit Pilzcreme, Parmesan und Öl weißer Trüffel
12,50€

Χοιρινή κοτολέτα με κρούστα μυρωδικών με ζεστή πατατοσαλάτα,
λάχανο τουρσί και μαγιονέζα τσίλι
Côtelette de porc avec croûte des herbes avec salade des pommes
de terre chaude, chou mariné et mayonnaise au piment
Schweinekotelett mit Gewürz-Kruste mit heißem Kartoffelsalat,
Sauerkraut und Chili-Mayonnaise
14,00€

Κοτόπουλο φιλέτο μαριναρισμένο σε γιαούρτι, λεμόνι και εστραγκόν
συνοδευόμενο με πουρέ πατάτας και φύλλα φρέσκιας σαλάτας
Filet de poulet mariné au yaourt, au citron et à l’estragon
accompagné de purée de pommes de terre et de feuilles de salade fraîche
Hühnchenfilet mariniert in Joghurt, Zitrone und Estragon
begleitet mit Kartoffelpüree und Frischsalatblätter
13,00€

Μοσχάρι Βουργουνδίας με φρέσκα λαχανικά, ποικιλία μανιταριών, μπέικον
συνοδευόμενο με πουρέ πατάτας και σάλτσα ψητού
Veau bourguignon aux légumes frais, à la variété de champignons, au bacon
accompagné de purée de pommes de terre et de sauce rôti
Burgunder Kalbsbraten mit frischem Gemüse, Pilzauswahl, Bacon
begleitet mit Kartoffelpüree und Bratsauce
14,50€

Φιλετίνια αρνίσια σιγομαγειρεμένα με ψητά λαχανικά,
τοματίνια και σάλτσα δεντρολίβανο
Petits filets d’agneau mijotés aux légumes grillés,
aux tomates cerises et à la sauce au romarin
Langsam gekochte Lammfilets mit gebratenem Gemüse,
Kirschtomaten und Rosmarinsauce
15,00€

Στέικ από μοσχάρι ταλιάτα με πατάτες αρωματισμένες με βούτυρο,
σπαράγγια και σάλτσα κόκκινου κρασιού
Steak de veau avec pommes de terre aromatisées au beurre, a
sperges et sauce du vin rouge
Kalbsteak Tagliata mit aromatisierten Baby Kartoffeln mit Butter,
Spargeln und Roteweinsauce
16,50€

Σολομός φιλέτο Φλορεντίν με ριζότο παντζάρι
Filet de saumon Florentine au risotto de betterave
Florentine Lachsfilet mit Rote-Bete-Risotto
14,00€
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Μιλφέιγ με κρέμα πατισερί και αποξηραμένα φρούτα
Mille-feuille à la crème pâtisserie et aux fruits secs
Mille-Feuille mit Patisseriecreme und getrockneten Früchten
7,00€

Τάρτα με γέμιση από κρέμα βανίλια και φρούτα
Tarte farcie à la crème à la vanille et aux fruits
Tarte gefüllt mit Vanillecreme und Früchten
7,50€

Προφιτερόλ με ζεστή σάλτσα πραλίνας
Profiterole à la sauce pralinée chaude
Profiterol mit heißer Pralinensauce
7,00€

Ποικιλία φρούτων εποχής
Assortiment de fruits de saison
Auswahl an Obst der Saison
5,00€

Ποικιλία παγωτού σε ψημένη βάση από κανταΐφι
Variété de glaces sur une base cuite de pâte kantaïfi
Verschiedene Eissorten auf gebackenem Tortenboden aus Kantaifi
6,00€
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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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