NIGHTLIFE RESTAURANT

ΜΕΝΟΥ

Live
ΣΑΛΆΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ανάμικτα λαχανικά με ξινότυρο Μυκόνου & dressing βαλσάμικου

€11,00

ΔΡΟΣΕΡΗ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ τραγανό φύλλο με στακοβούτυρο, γέμιση από σπανάκι,
€12,00

ξινομυζήθρα, λάδι από άνιθο και δροσερό λαδολέμονο.

ΣΑΛΑΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ πράσινη σαλάτα με φιλετίνια κοτόπουλου, παρμεζάνα & sauce γιαουρτιού

€13,00

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ τοματίνια με ξινομυζήθρα, λιαστή τομάτα, καπαρόφυλλα, γλυστρίδα,
δυόσμο & γλυκιά vinaigrette βαλσάμικου

€12,00

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ με dip από ανανά και spicy mango

€22,00

ΓΙΑ ΑΡΧΉ…
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (μελιτζάνα στη θράκα με παλαιωμένο ξύδι)

€8,00

ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ (ζυμωμένη με καπνιστή πιπεριά Φλωρίνης)

€8,00

ΦΡΕΣΚΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ με μυρωδικά του αγρού

€5,00

ΦΛΟΓΕΡΕΣ με γλυκόξινη, πικάντικη σάλτσα

€9,00

ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΦΕΤΑ σε τραγανό φύλλο με μαύρο σουσάμι, μέλι και ρακί
ΜΑΣΤΕΛΟ ΧΙΟΥ με μαρμελάδα και άγριο βύσσινο

€9,50

€12,00

ΤΑΡΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ με σύγκλινο Μάνης, σύκα, κεφαλοτύρι και σάλτσα από κόκκινο κρασί
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΓΡΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ σε sauce παρμεζάνας
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€14,00

ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΩΤΕ σβησμένο με κρασί και βότανα

€13,00

ΓΑΡΙΔΕΣ TEMPURA με sweet & sour chili sauce

€18,00

ΜΕΡΊΔΑ ΨΩΜΊ

€12,50

€1,00/άτομο
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ΓΕΥΣΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΉΣΕΙΣ
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ δάσους, άρωμα τρούφας & μπισκότο παρμεζάνας
ΚΡΙΘΑΡΩΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ και αρωματικό βούτυρο

€22,00

ΠΕΝΕΣ ΣΟΛΩΜΟΥ με κρέμα τυριού, σπανάκι baby και τοματίνι κομφί
ΚΑΡΑΒΙΔΟΟΥΡΕΣ με sauce tartar

€15,00

€19,00

€17,00

ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΧΑΡΑΣ με ψητά λαχανικά και δροσερή sauce λεμονιού

€19,00

ΦΙΛΕΤΟ ΛΑΒΡΑΚΙ με πουρέ σελινόριζας, κρέμα παντζάρι και λεμόνι κομφί

€22,00

ΑΠ΄ΤΗ ΦΩΤΙΆ
ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ με πατάτες τηγανητές

€13,00

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠOΥΛΟ με πατάτες τηγανητές

€14,00

ΜΟΣΧAΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ

€20,00

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

€15,00

ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΤΗ ΒΕΡΓΑ με κρέμα γιαουρτιού και μαρμελάδα κρεμμύδι

€17,00

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ORIENTAL με ψητά λαχανικά, πατάτες chips και απαλή sauce μουστάρδας
HANGER STEAK Black Angus 500gr.

€17,00

€27,00

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ με τηγανητές κυδωνάτες πατάτες και τραγανά πιτάκια

€40,00

ΕΠΙΔΌΡΠΙΑ
ΖΕΣΤΟ ΣΟΥΦΛΕ σοκολάτας με crème fraiche (2 ατόμων)
ΜΙΛΦΕΪΓ σπασμένο με κρέμα βανίλιας & παγωτό (2 ατόμων)

€11,00

ΠΑΝΑΚΟΤΑ αρωματισμένη με μαστίχα & sauce φράουλας g/f

€7,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤA

€7,00

ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ ΜΕ ΠΑΓΩΤΌ
ΠΑΓΩΤΟ (1 ΜΠΆΛΑ)
ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ g/f
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€12,00

€7,00

€2,00
€8,00
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