
PROFITEROLE  // 6,5
με σάλτσα bitter σοκολάτας Valrhona  και τραγανό sablée κακάο

with bitter chocolate Valrhona sauce and cocoa sablée biscuit

MILLEFEUILLE  // 7
με λευκή σοκολάτα και φράουλες

with white chocolate and strawberries

DESSERTS

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 13% - 24%, Δημοτικά Τέλη και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Prices include vat and all legal charges. 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-τιμολόγιο).

Customer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt-invoice)

WHITE
ALLEGRINI CORTE GIARA Pinot Grigio, Venezie I.G.T. Italy // 18
BLACK COTTAGE TWO RIVERS Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zeland // 20
SANCERRE DOMAINE LA MOUSSIERE Sauvignon Blanc, A.C. Sancerre, France // 41 

ROSE
CHATEAU MIRAVAL Grenache, Cinsault, Syrah,  A.C. Provence, France  // 39
DOMAINE OTT Grenache, Mourvedre, Syrah, A.C.Bandol, France // 55

RED
CHIANTI CLASSICO "AMA"DOCG Cbrunello-Sangiovese Grosoo, Tuscany, Italy // 45
BELLERUSCHE M. CHAPOUTIER Grenache, Syrah, A.C. Cote du Rhone, France // 20
WENTE VINEYARDS SOUTHERN HILL Cabernet Sauvignon, Napa Valley, US // 29

Μεταλλικό Νερό Mineral Water (1ltl)   // 3
Aνθρακούχο νερό Sparkling Water (300ml)  // 3
Coca-Cola (250ml)      // 3
Coca-Cola Light (250ml)     // 3
Coca-Cola Zero (250ml)     // 3
Soda (250ml)      // 2,5

Peroni (330ml)      // 4,5
Nisos  (330ml)      // 4,5
McFarland  (330ml)     // 4,5
Stella Artois (330ml)     // 4,5
Buckler non alcoholic (330ml)    // 4,5
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Ελάχιστη παραγγελία / Μinimum order 15€

21 Kolokotroni St. Kifissia

Elevated
Dining

at Home

FOR YOUR ORDERS PLEASE CALL

210 80 88 822
OR ORDER ONLINE

thetwentyonerestaurant.gr

   twentyonerestaurant           thetwentyonerestaurantOR ORDER VIA SOCIAL



APPETIZERS
HUMMUS //  7

με αβοκάντο και πιτάκια // with avocado and pitta bread

MOUSSE ΤΑRΑΜΑ //  7
μους λευκού ταραμά με παπαρουνόσπορο και πιτάκια 

fish roe mousse with poppy seeds and pitta bread

CRUNCHY SHRIMP //  13
τραγανές γαρίδες tempura με spicy mayo

shrimp tempura with spicy mayo

SALMON TARTARE //  21
φρέσκος σολομός, άνηθο, κάπαρη, κρεμμύδι, wasabi, λεμόνι και σόγια

fresh salmon, dill, caper, onion, wasabi, lemon and soy

ΓΥΡΟΣ  // GYROS  14,5
χειροποίητος γύρος χοιρινός με πιτάκια και sauce γιαουρτιού

 handmade pork "gyros" with pitta bread and yogurt sauce 

CHICKEN BURRITO  // 16
πικάντικο burrito με κοτόπουλο και guacamole [3 τμχ]

spicy chicken burrito with guacamole [3pcs]

TACO BARBACOA PICO DE GALO (3τεμ) // 13
με μοσχάρι Black Angus, ντομάτα, κόλιανδρο και sour cream

with Black Angus beef, tomato, coriander and sour cream SIDES

GNOCCHI  // 14
Φρέσκα gnocchi ricotta, με κρέμα από κατσικίσιο τυρί, σύκα και πεκορίνο τρούφας

Fresh ricotta gnocchi with goat cheese cream, figs and truffle pecorino 

PARMESAN RISOTTO //  14
Ριζότο με παρμεζάνα  /  parmesan risotto

SPAGHETTI WITH SHRIMPS //  21
με γαρίδες και βασιλικό / with shrimps and basil

Πατάτες Τηγανητές // French fries // 4,5
Πουρές καρότου // Carrot purée // 4,5

Λαχανικά ψητά // Roasted vegetables //4,5

Béarnaise sauce or Café de Paris sauce // 3

SALMON FILLET 200gr // 21
με ψητά λαχανικά 

with roasted vegetables

VEAL COTOLETTA ALLA ΜILANESE // 23,5
με πατάτες τηγανιτές

with french fries

LIMOUSIN CUTTLE // 27 
μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας

με πουρέ πατάτας και béarnaise sauce
grilled beef fillet with potato purée

and béarnaise sauce

CAFÉ DE PARIS // 29 
rib eye black angus με Café de Paris sauce

και πατάτες τηγανητές
rib eye black angus with Café de Paris

sauce and french fries

"VEGAN BURGER" // 13
Beyond Burger® από αρακά, παντζάρι,

κουκιά, ρύζι, με μαγιονέζα vegan,
μαρούλι, ντομάτα και πατάτες τηγανητές

Beyond Burger ® made from peas, beetroot,
broad beans, rice with vegan mayo, lettuce,

tomato and French fries

"THE TWENTYONE BURGER" // 14,5
με κιμά black angus, μαρούλι, ντομάτα,

γραβιέρα και πατάτες τηγανητές
tomato, lettuce, gruyere and french fries

MILK  FED VEAL // 64
chateaubriand με πατάτες τηγανητές

και béarnaise sauce
chateaubriand with french fries

and béarnaise sauce 
(για 2 άτομα/for 2 persons)

χειροποίητο ψωμί  λευκό ή πολύσπορο (χωρίς χρέωση) // handmade white or multigrain bread (free of charge)

QUINOA //  11
Σαλάτα με κινόα, φακές beluga,
καρότο, αρακά και dressing με

whole grain μουστάρδα και μέλι
Quinoa salad with beluga lentils,

carrot, peas and whole grain
mustard dressing with honey

{με καπνιστό σολομό
with smoked salmon //  14}

PROSCIUTTO //  12   
Ανάμεικτη σαλάτα με ρόκα, 

αβοκάντο, prosciutto 
και dressing παπαρουνόσπορο

Mixed salad with arugula, 
avocado, prosciutto 

and poppy seeds dressing

GREEK // 11
Ελληνική σαλάτα με φέτα, ντοματίνια,

παξιμάδια χαρουπιού και κάπαρη
Greek salad with feta cheese, cherry

tomatoes, carob rusks and caper

GOAT CHEESE // 11
Ανάμεικτη σαλάτα, κατσικίσιο τυρί,

αχλάδι, πεκάν και vinaigrette
από κόκκινα φρούτα

Mixed salad with goat cheese, pear,
pekan and red fruit vinaigrette

CAESAR’S // 13
με ψητό κοτόπουλο, κινόα,

κολοκυθόσπορο και sauce γιαουρτιού
with grilled chicken, quinoa,

poppy seeds and yogurt sauce

Salads

POMODORO //  6,5
πέννες με ντομάτα
penne with tomato

CHICKEN FINGERS // 7
Κοτομπουκιές με chips πατάτας

with potato chips

LI L 'S

Μους λευκού ταραμά με παπαρουνόσπορο // 7
White tarama mousse with poppy seeds 

Hummus με ταχίνι και κύμινο // 7
Hummus with tahini and cumin

SHRIMP GUACAMOLE // 22
Φρέσκιες γαρίδες σχάρας (6τεμ) με guacamole 

Shrimp (6pcs) with guacamole

GRILLED SQUID // 21
Φρέσκο καλαμάρι σχάρας (200γρ)

με σαλάτα quinoa και λαχανικά
Fresh squid(200gr) with quinoa salad and vegetables

Spaghetti με γαρίδες φρέσκια ντομάτα και βασιλικό // 21
Spaghetti with shrimp, fresh tomatoes and basil

Χαλβάς σιμιγδαλένιος με γλυκό πορτοκάλι και φιστίκι Αιγίνης // 7
Semolina halva with sweet orange and Aegina pistachio 

LENT DISHES


