ΟΡΕΚΤΙΚΑ

€

Ταραμοσαλάτα μους λευκή

5,50

Φάβα

3,50

Ντολμαδάκια Γιαλαντζί

5,50

Γαύρος μαρινάτος

5,50

Με αυγά Βασιλικής ρέγκας
& τραγανές αραβικές πίτες

Με κάπαρη & φρέσκο κρεμμυδάκι

Με αγγουράκι τουρσί
& πίκλα από κόκκινο κρεμμύδι

Τσιροσαλάτα

6,00

Με αγγούρι, τριμμένη ντομάτα
& δυόσμο

Χταπόδι ξυδάτο

10,00

Κολοκυθάκια τηγανητά

4,50

Πατάτες τηγανητές

4,00

Ψωμί (κατ΄άτομο)

1,00

Με ντιπ σκορδαλιάς αμυγδάλου
Με αλάτι & ρίγανη

ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Σαρδέλες φιλεταρισμένες

ψημένες στα κάρβουνα

8,00

Γαύρος φιλεταρισμένος

8,00

Μύδια αχνιστά

8,00

Γαριδάκι τράτας

8,00

τηγανητός

με αρωματικά βότανα & κρασί
με ντιπ από πικάντικη bbq sauce

Λαυράκι φιλεταρισμένο

10,00

Χταπόδι ψητό στα κάρβουνα

11,00

Ψημένο στα κάρβουνα
με χόρτα εποχής & λαδολέμονο

Σολομός ψητός στα κάρβουνα 11,00
Με βραστά λαχανικά

Σολομός ψητός στα κάρβουνα 12,50
Με μαριναρισμένο κολοκυθάκι σε
ελαιόλαδο, ανθό αλατιού, sweet chilli sauce
& σκορδάτη μαγιονέζα με aioli wasabi

Καλαμάρι φρέσκο τηγανητό
Καραβιδοουρές τηγανητές

ΣΑΛΑΤΕΣ

€

με ντιπ από πικάντικη σως

14,00

14,50

Ντομάτα αποφλοιωμένη

4,50

Γαρίδες σαγανάκι

14,00

Ντοματίνια Κρήτης

6,00

Γαρίδες ψητές στα κάρβουνα

14,00

Βραστά λαχανικά ανάμεικτα

6,50

Αλμύρα ή σταμναγκάθι

5,50

Ναξιώτικη

7,00

Αθερίνα

8,00

Με κάπαρη, ρίγανη & ανθό αλατιού
Με κάπαρη & ανθό αλατιού

Με ελαιόλαδο

Με πατάτες, γαύρο μαριναρισμένο,
ντοματίνια & φρέσκο κρεμμύδι
Πανδαισία λαχανικών, αποφλοιωμένη
ντομάτα, ραπανάκι, ελιές & λαδολέμονο

Κυκλαδίτικη

Με παξιμαδάκια Κρήτης, ντοματίνια,
κάπαρη, αγγουράκι, ξυνομυζήθρα,
φρέσκο κρεμμύδι, ρίγανη & θυμάρι

ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

Καλαμάρι ψητό ή τηγανητό
Πεσκανδρίτσα ουρά
Μπαρμπούνια
Ψάρια Α’ παραγαδίσια

8,50

Σβησμένες με ούζο,
με φρέσκια ντομάτα & φέτα

Γαρίδες ψητές μαριναρισμένες 15,00
σε λαδολέμονο κόλιανδρου.
Σερβίρονται με ελαφρώς πικάντικη
σαλάτα λάχανου-καρότου & σελινόριζας

Κακαβιά Κυκλαδίτικη
Με ψάρι ημέρας

ΖΥΜΑΡΙΚΑ & RISOTTI

8,00

Μυδοπίλαφο λευκό

11,00

Κριθαρότο με ψάρι ημέρας

12,50

Λιγκουίνι με γαρίδες

15,00

Με φρέσκο άνηθο & λεμόνι
Με φρέσκα μυρωδικά

Με κολοκυθάκι, σκόρδο, μαϊντανό
& ντοματίνια Κρήτης

40,00

50,00
59,00
65,00

Ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας

