Salade
GREEK
Ελληνική σαλάτα με φέτα, ντοματίνια, παξιμάδια χαρουπιού και κάπαρη
Greek salad with feta cheese, cherry tomatoes, carob rusks and caper
15
MIXED GREEN
Ανάμεικτη σαλάτα με ροδάκινο, αβοκάντο, καρότο,
αλμυρή granola και dressing με παπαρουνόσπορο
Mixed salad with peach, avocado, carrot, sea salt granola and poppy seed dressing
15
KALE SALAD
Λεπτοκομμένo baby kale με ντομάτα, αβοκάντο, τυρί Μanchego και λάδι τρούφας
Baby kale ﬁnely chopped with tomato, avocado, Manchego cheese and truﬄe oil
15
CAESAR’S
με ψητό κοτόπουλο, κινόα, κολοκυθόσπορο και sauce γιαουρτιού
with grilled chicken, quinoa, poppy seeds and yogurt sauce
18

bread
and dip
4

Entrées
GUACAMOLE
με ντοματίνια, φρέσκο cottage cheese, ξηρούς καρπούς
και πολύχρωμες τορτίγιες καλαμποκιού
with cherry tomatoes, cottage cheese, nuts and colorful corn tortillas
15
HUMMUS
με αβοκάντο και πιτάκια
with avocado and pitta bread
10
TARTARE
με φρέσκο σολομό, άνηθο, κρεμμύδι, wasabi, κάπαρη, λεμόνι και σόγια
Fresh salmon with dill, onion, wasabi, capers, lemon and soy
28
CEVICHE
λαβράκι tostada με guacamole, lime, κόλιανδρο, ντομάτα και chili
Seabass tostada with guacamole, lime, coriander, tomato and chili
21
CHICKEN BURRITO
πικάντικο burrito με κοτόπουλο και guacamole [3 τμχ]
spicy chicken burrito with guacamole [3pcs]
19
FRESH RICOTTA GNOCCHI
με κρέμα από κατσικίσιο τυρί, σύκα και πεκορίνο τρούφας
with goat cheese cream, ﬁgs and truﬄe pecorino
19

ask your waiter for the day dishes

Les classiques
ΑVOCADO TOAST
με σπόρους κολοκύθας και chili ﬂakes // poppy seeds and chili ﬂakes
με αυγό ποσέ // with poached egg 15
με καπνιστό σολομό // with smoked salmon 17

SCRAMBLED EGGS
12
με κατσικίσιο τυρί // with goat cheese 15
με καπνιστό σολομό // with smoked salmon 17

EGGS BENEDICT
με prosciutto San Daniele ή καπνιστό σολομό
with prosciutto San Daniele or smoked salmon
18

Ρωτήστε μας για επιλογές χωρίς γλουτένη. Ask us for gluten-free options.
Παρακαλώ ενημερώστε μας σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αλλεργία.
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.

Principal Plats
RISOTTO
με παρμεζάνα και μαύρο πιπέρι
with parmesan and pepper
18
TAGLIATELLE
με κολοκύθι, saﬀron
και τραγανό prosciutto
with zucchini, saﬀron
and crispy prosciutto
18
RIGATTONI
με φιστίκι Αιγίνης, καπνιστό χοιρινό
και mozzarella
with pistachio, smoked pork
and mozzarella
22
"THE TWENTYONE BURGER"
με κιμά Black Angus US 250gr, μαρούλι,
ντομάτα, γραβιέρα και πατάτες τηγανιτές
with Βlack Angus US beef burger (250gr),
tomato, lettuce, gruyere and French fries
21

CHICKEN FILLET
Κοτόπουλο φιλέτο ελευθέρας βοσκής
με mini Caesar’s
Chicken ﬁllet, free range
with mini Caesar’s
23
BEEF FILLET
Φιλέτο μοσχαρίσιο σχάρας με πουρέ
πατάτας, σπαράγγια και Porto sauce
Grilled beef ﬁllet, potato purée,
asparagus and Porto sauce
38
RIB EYE TAGLIATA BLACK ANGUS
με πατάτες τηγανιτές
with French fries
39
BLACK COD
με miso, ρύζι venere, χόρτα εποχής
και sauce πορτοκαλιο
with miso, venere rice, seasonal greens
and orange sauce
37

o κιμάς στα burgers είναι από US black angus-όλα τα burgers συνοδεύονται από φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
the burgers are made of American black angus-all burgers are served with fresh french fries

Garniture
Πατάτες τηγανιτές French fries

6

Πουρές καρότου Carrot purée

6

Πουρές πατάτας Potato purée

6

με λάδι λευκής τρούφας
with white truﬄe oil

7

Ρύζι venere Venere rice

6

Χόρτα εποχής Seasonal greens

6

Σπαράγγια Αsparagus

9

Baby λαχανικά Βaby vegetables

7

Béarnaise sauce

5

Café de Paris sauce

5

Pepper sauce

5

Porto sauce

5

POMODORO // 10
πέννες με ντομάτα
penne with tomato

Little's

MINI ΒURGER // 11
με ντομάτα και πατάτες τηγανιτές
with tomato and french fries
CHICKEN FINGERS // 10
με πατάτες τηγανιτές
with french fries

Bonne Bouche
PANCAKES
με maple syrup και φρέσκα μούρα

with maple syrup and fresh berries
13
COOKIE PANCAKE
με αμερικάνικο μπισκότο, σάλτσα σοκολάτας και κρέμα βανίλιας chattily

with American cookie, chocolate sauce and vanilla chattily cream
13
NEW YORK CHEESECAKE
με κομποτέ από βατόμουρα

with berries compote
12
TART
με cremeux βανίλιας, μαρμελάδα raspberry και φρούτα του δάσους

with vanilla cremeux, raspberry jam and forest fruits
12
ARTISAN, GELATO & SORBET
μία μπάλα | one scoop

δύο μπάλες | two scoops

4,5

8

Φρέσκα φρούτα εποχής | Fresh seasonal fruit
9

Στις παρασκευές μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα έλαια:
Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, λάδι με λεμόνι, λάδι
από σολομό, λάδι από αστακό, λάδι λευκής τρούφας, σησαμέλαιο, λάδι από μανιτάρι porcini.
In our dishes we use the following kinds of oil: Extra Virgin Olive Oil, Salmon oil, lemon oil, lobster oil,
white truﬄe oil, porcini mushroom oil.

EXECUTIVE CHEF: NIKOS DIMITRAS

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α, Δημοτικά Τέλη και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Prices include vat and all legal charges. For any claims we keep special forms in a separate box next to the exit.
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)

