Δημιουργήσαμε την κάρτα του Blends με αγάπη και με την επιθυμία να
ξεναγήσουμε τους επισκέπτες μας στον κόσμο των γευστικών απολαύσεων.
Η διαρκής αναζήτηση για τα πιο φρέσκα προϊόντα, οι εναλλαγές του μενού
ανάλογα με την εποχή και ο δημιουργικός συνδυασμός των συστατικών,
καθιστούν τη φιλοσοφία της ομάδας μας. Σκοπός μας είναι να σας
προσφέρουμε ιδιαίτερες γευστικές εμπειρίες, παρουσιασμένες με ένα
τρόπο μοναδικό, ακροβατώντας ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο.
Η ηθική μας ικανοποίηση είναι το χαμόγελο ευχαρίστησης στο πρόσωπο του
κάθε πελάτη μας.

Κωνσταντίνος Λώλας

ΟΡΕΚΤΙΚΆ
Μπρουσκετάκια με φοκάτσια & σπιτικές σαλάτες------------------------ €6,20
(Τυροκαυτερή / Μελιτζανοσαλάτα / Ελαιοσαλάτα / Ρώσικη)
Τυροπιτάκια με σάλτσα από πιπεριές Φλωρίνης-------------------------- €5,60
Πιττάκια “ Καισάρειας” με παστρουμά, κασέρι & ντομάτα-------------- €5,80
Μαρινάτα σε τραγανά ψωμάκια-------------------------------------------- €7,80
(Γαύρο / Σφυρίδα / Τόνο / Σολομό)
Κεφτεδάκια με τσιπς πατάτας & βινεγκρέτ ντομάτας-------------------- €6,80
Γύρος κοτόπουλου σε Ινδική πίτα με κρεμμύδι, τομάτα,
μαϊντανό & ελαφρύ τζατζίκι ------------------------------------------------- €8,20
Χαλούμι με μανιτάρια μαρινέ σε σόγια,
βαλσάμικο και τζίντζερ σε χούμους---------------------------------------- €11,50
Μπουράτα βουβαλίσια, γκασπάτσο,
μαγιονέζα βασιλικού & ντοματίνια----------------------------------------- €12,90
Λουκουμαδάκια παστού μπακαλιάρου με ελαφριά σκορδαλιά--------- €8,50
Γαρίδες σε κουρκούτι με γλυκιά τσίλι σάλτσα--------------------------- €13,20
Πικάνιες με μίνι πατάτες & ψητά ντοματίνια----------------------------- €13,80
Μοσχάρι Καρπάτσιο με κανθαρέλες, γκοργκονζόλα,------------------- €17,50
μαγιονέζα τρούφας, αχλάδι & κρέμα πραλίνας

ΣΑΛΑΤΕΣ
ΑΠΛΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΓΑΡΙΔΕΣ

Σαλάτα του Καίσαρα -------------------------------€9,80 ----------- -€12,90 ------------€14,90
Καρδιές μαρουλιών με μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόν σκόρδου & ντρέσινγκ Caesar
Ελληνική -------------------------------------------------------------------------------------- €9,80
Ώριμες ντομάτες, αγγούρι, πιπεριές, κάπαρη, κρεμμύδι, φέτα, ελιές & κρίθινα παξιμάδια
ΑΠΛΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΠΝΙΣΤΌ ΣΟΛΟΜΌ

ΕΝΤΡΕΚΌΤ

Βιολογική Κινώα ----------------€10,50 ---------- €13,90 ------------€14,90 ----------- €15,50
Πολύχρωμη βιολογική κινώα με ψιλοκομμένα μυρωδικά, λαχανικά & γουακαμόλε
ΑΠΛΗ

ΚΑΤΣΙΚΊΣΙΟ ΤΥΡΊ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Ανάμεικτη με όσπρια ------------------------------€10,50 ------------€13,20 ------------€13,90
Φύλλα από ρόκα, σπανάκι, μίνι μαρούλια, παντζαρόφυλλα, μουστάρδα,
λαχανίδα, μισούνα, αβοκάντο & “τσιμιτσούρι” σάλτσα
Αντίδια σαλάτα ------------------------------------------------------------------------------- € 14,30
με καραμελιασμένα καρύδια, αχλάδι, ρόδι, κατσικίσιο τυρί σε τραγανό ψωμί,
& ντρέσινγκ γκοργκονζόλας
Πάπια με καρπούζι-----------------------------------------------------------------------------€ 15,70
ανάμεικτή σαλάτα με χλιαρό μπούτι πάπιας κονφί, καρπούζι, φράουλα,
κάσιους σε σάλτσα “χoϊσίν”
Νισουάζ---------------------------------------------------------------------------------------- € 16,70
Τόνος σχάρας με αβοκάντο, μαρούλι, φασολάκια, ντοματίνια, πατάτες & αυγό

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΌ ΜΑΣ

Πίτσα Μαργαρίτα μοτσαρέλα, σάλτσα πομοντόρο, ντομάτα & βασιλικό---- €8,50
Πίτσα Πεπερόνε σπιανάτα πικάντικη,
πεπερόνε, σάλτσα πομοντόρο & μοτσαρέλα------------------------------------ €11,50
Πίτσα Ταρτουφάτα μανιτάρια, τυρί Ταλέτζιο , κρέμα τρούφας & λάδι-------€12,90
ΜΑΝΙΤΆΡΙΑ

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΚΙΜΆΣ

ΣΟΥΤΖΟΎΚΙ

Πεϊνιρλί με κασέρι & αυγό------------€7,50 ----------- €7,90 ------------------€8,90

Πιζέτα λεπτή ζύμη, ντομάτα, μοτσαρέλα, άγρια ρόκα & προσούτο---------- €8,50

ΠΆΣΤΑ & ΡΙΖΌΤΟ
ΣΚΌΡΔΟ
& ΤΣΊΛΙ

ΠΈΣΤΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΎ

ΝΤΟΜΆΤΑ
ΜΟΤΣΑΡΈΛΑ

ΜΟΣΧΆΡΙ
ΡΑΓΟΎ

ΚΑΡΜΠΟΝΆΡΑ “GUANCIALE”
ΜΕ ΠΕΚΟΡΊΝΟ ΤΡΟΎΦΑΣ

Σπαγγέτι a la cithara -----€10,00 ------- €11,20 --------€12,40------€14,00 ---------------- €16,90
Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την επιλογή πάστας ολικής άλεσης.

Νιόκι με ντοματίνια κονφί, πεκορίνο & λάδι βασιλικού--------------------------------------- €12,40
ΠΑΡΜΕΖΆΝΑΣ

ΆΓΡΙΑ
ΜΑΝΙΤΆΡΙΑ

ΜΑΎΡΗ
ΤΡΟΎΦΑ

Ριζότο--------------------------------------------------------€14,00 ----------- €15,00 ----------€18,00
Ραβιόλια με κατσικίσιο τυρί σε σάλτσα ντομάτας με βασιλικό------------------------------ €14,00
Ταλιολίνι ασπρόμαυρο με θαλασσινά, όστρακα & αρωματική μπίσκ ---------------------- €26,00

ΚΥΡΊΩΣ
Φιλετάκια Κοτόπουλου με λαχανικά σχάρας & ντιπ γιαουρτιού---------- €15,00
Χοιρινό φιλέτο με μίνι πατάτες,
τραγανά λαχανικά & σάλτσα Περιγκουρτίν---------------------------------- €16,50
Ταλιάτα κόντρα Γάλακτος με πουρέ πατάτας
& σάλτσα μανιταριών σιτάκε --------------------------------------------------- €17,50
Σολομός με άγριο ρύζι και καστανό, σπαράγγια,
λαχανίδα & σάλτσα Amatriciana από πράσινες ντομάτες----------------- €18,00
Μπακαλιάρος σε λευκή μίσο,
μελιτζάνα σε παραλλαγές & πίκλα τζίντζερ--------------------------------- €19,00
Γαρίδες κριθαρότο με ζωμό άγριου μάραθου,
ντομάτα & τρίμα από αυγοτάραχο ------------------------------------------- €24,00
Λαυράκι σε φοινόκιο μπραιζέ,
σάλτσα σαμπάνιας, πέρλες ταμπιόκας & χαβιάρι ρέγγας ----------------- €25,00
Surf & Turf φιλέτο γάλακτος,
φουά-γκρά, καραβίδα με νιόκι πατάτας & σάλτσα ζού -------------------- €29,00

ΑΠΟ ΤΟΝ JOSPER ΦΟΥΡΝΟ ΜΑΣ
Κοτόπουλο σουβλάκι “Tikka” ------------------------------------------------- €15,00
Στήθος κοτόπουλο Bbq--------------------------------------------------------- €15,00
Ιβηρικός χοιρινός λαιμός 250gr----------------------------------------------- €15,50
Χοιρινά παιδάκια 600gr-------------------------------------------------------- €16,00
Παντσέτα 400gr----------------------------------------------------------------- €16,00
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι 235gr --------------------------------------------------- €14,00
Μοσχαρίσια στηθοπλευρά Black angus 450gr----------------------------- €23,00
Φιλέτο βοδινό 220gr----------------------------------------------------------- €26,00
Πικάνια USA 250gr ------------------------------------------------------------ €25,00
Σπαλομπριζόλα (Rib-eye USA) 300gr--------------------------------------- €36,00
ΣΠΈΣΙΑΛ ΚΟΠΈΣ
Tomahawk / Φιλέτο Chateaubriand / Φιλέτο Black Angus / Wagyu
Παρακαλώ ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την διαθεσιμότητα

ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΠΟ ΣΑΛΤΣΕΣ
Αρωματική σάλτσα πιπεριών /

Βούτυρο τρούφας / Καπνιστή μπεαρναίζ

ΓΑΡΝΙΤΟΎΡΕΣ
Πουρές πατάτας / Τηγανιτές πατάτες / Μίνι πατάτες φούρνου / Ρύζι basmati / Μεσκλάν

ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΉ
Λαχανικά σχάρας €4 /

Μπρόκολο €2.5 /

Σπανάκι €2,5 /

Σπαράγγια €5 /

Πάστα με τρούφα €5

ΓΛΥΚΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟI
Σφαίρα Μαρέγκας, ναμελάκα από σοκολάτα “Ivoire”, φράουλες & σορμπέ μύρτιλα---- €7,50
Μιλφέιγ, κρέμα λεμονιού με τραγανά φύλλα & σορμπέ γιούζου-λάϊμ-Καρύδας---------- €7,80
SF Φοντάντ, υγρό κέικ σοκολάτας “Caraibe” με παγωτό από καραμελωμένο γάλα---------€8,40
SF Κέικ τυριού, φούρνου με ζελέ από σμέουρα, λουλούδια & σούπα φράουλας------------- €8,70
Φουλ σοκολάτα, κρεμέ“Guanagia”,αλμυρή καραμέλα, φουντούκια & παγωτό εσπρέσο------ €9,20
SF Φρούτα κομμένα εποχής--------------------------------------------------------------------------€8,00

ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΑ ΠΑΓΩΤΆ
Καραμελωμένο γάλα & βανίλια ----------------------------------------------------------------- €2,80
Περουβιανή σοκολάτα Illanka & τσίλι----------------------------------------------------------- €4,20
Ιρλανδέζικό ουίσκι & αλμυρή καραμέλα-------------------------------------------------------- €3,30
Κανέλα & μήλο------------------------------------------------------------------------------------- €2,80
Tσάι matcha & αιγίνης---------------------------------------------------------------------------- €3,20

ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΑ ΣΟΡΜΠΈ
Πορτοκάλι με φρούτα του πάθους & σαφράν--------------------------------------------------€3,00
Μοσχολέμονο Γιούζου & καρύδα----------------------------------------------------------------€4,80
Φράουλα & πικάντικο βασιλικό------------------------------------------------------------------€3,00

ΤΆΠΑΣ ΚΟΠΈΣ ΑΝΆ 80 ΓΡ
Προσούτο Ευρυτανίας-------------------€7,20

Γραβιέρα παλαιωμένη Κρήτης ----- €5,60

Προσούτο San Danielle------------------€7,50

Παλαιωμένο Κασέρι Σοχού”-------- €4,20

Imberico de Bellota -------------------- €11,60

Πεκορίνο τρούφας------------------- €9,90

Σαλάμι Τσορίθο ------------------------- €6,20

Χαλούμι ατμού “Μαρούλλας” ------ €6.90

Μορταδέλα “Bologna”------------------ €6.80

Παρμεζάνα“Reggiano (36 μηνών)---€7,80

Προσούτο “Cotto” με τρούφα -------- €5,50

Μπλέ Στίλτον με κράνα-------------- €9,70

Bresaola---------------------------------- €6,80

Λαδωτήρι Ζακύνθου ---------------- €6,30

Salami Milano---------------------------- €4,80

Αγελαδινό “SanMarcellin” ---------- €6,30

Νούμπουλο Κέρκυρας------------------ €6,90

Μανούρι Αέρος “Βλάστης” --------- €6,00

Σαλάμι αέρος Προυσσού-------------- €6,00

Καπνιστό“Brezen”-------------------- €5,20

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
GLUTEN FREE

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ
VEGETERIAN

SF

SUGAR
FREE

παρακαλώ συμβουλευτείτε το προσωπικό μας για τυχόν αλλεργίες.

ΤΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΌΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΠΟΥ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΣΤΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΑΣ ΌΠΩΣ ΑΥΤΆ ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 1169/2011. ΣΕ
ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΊΣΑΣΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΊ ΣΕ ΚΆΠΟΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΊΤΕ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ.
THE STORE IS OBLIGED TO HAVE COMPLAINT FORMS AVAILABLE TO CUSTOMERS IN THE SPECIAL
CASE BY THE EXIT.
L’ ETABLISSEMENT EST TENU DE DISPOSER DES FORMULAIRES DE PLAINTES POUR LES DIENTS DANS
UNE CAISSE SPECIALE PRES DE LA SORTIE.
DAS GESCHÄFT IST VERPFLICHTET BESCHWERDEFORMULARE FÜR DIE KUNDEN AN BESONDERER
STELL AM AUSGANG ZUS VERFÜGUNG NÄHE DER EXIT.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΊ: ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ, ΓΑΡΊΔΕΣ, ΚΑΠΝΙΣΤΌΣ ΣΟΛΟΜΌΣ, ΝΙΟΚΙ, ΣΠΑΓΓΈΤΙ A LA
CITHARA, ΡΑΒΙΟΛΙ, ΤΑΛΙΟΛΙΝΙ, ΦΟΥΑ-ΓΚΡΑ, ΨΩΜΙ BAN & ROLL, ΨΩΜΙ ZIAPATTA, ΨΩΜΙ ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑΣ.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.
ΤΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΈΣ ΤΟΥ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΞΗΣ

