ΠΙΑΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ / MEAT DISHES
Ζουμερό κοτόπουλο φιλέτο, σχάρας, με σοταρισμένα λαχανικά εποχής.
Grilled chicken fillet with sauteed vegetables.
Τρυφερό χοιρινό φιλέτο, αργοψημένο στα κάρβουνα αρωματισμένο
με Κυκλαδίτικα βότανα, φρέσκο λεμόνι και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Σερβίρεται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες Νάξου.
Tender grilled pork tenderloin, flavored with Cycladic herbs, fresh lemon
and extra virgin olive oil. Served with the famous freshly fried potatoes
from Naxos island.
Αρωματικό κοτόπουλο μαγειρεμένο στο wok με σόγια, τζίντζερ
και μέλι. Σερβίρεται με αχνιστό ρύζι.
Aromatic chicken cooked in wok with soy, ginger and honey.
Served with steamed rice.
Φιλέτο ποικιλίας charollais με ζεστή σαλάτα από γλυκές πιπεριές,
βασιλομανίταρα Γρεβενών και πεπαλαιωμένο μπαλσαμικό 15 ετών.
Filet mignon charollais with a warm sweet peppers salad,
mushrooms from Grevena and 15 year old balsamic vinegar.
T-bone γάλακτος 400gr με πατατούλες νέας εσοδείας,
σοταρισμένες με μανιτάρια portobello σε ξινόμαυρο κρασί.
Tender T- bone 400gr with new crop potatoes,
sauteed with portobello mushrooms in red wine.
Strip loin 300gr ποικιλίας black angus με φρέσκιες τηγανητές πατάτες.
Συνοδέυεται από sauce μανιταριών, pepper & béarnaise.
Black angus strip loin 300 gr, with home-made fries.
Accompanied by mushroom, pepper & béarnaise sauces.
Chateaubriand γάλακτος ποικιλίας charolais 800gr με
φρέσκοκομμένες τηγανητές πατάτες.
Συνοδεύεται από sauce μανιταριών, pepper & béarnaise.
Veal Chateaubriand breed charolais 800gr with freshly fried potatoes.
Accompanied by mushroom, peper & béarnaise sauces.
(προτείνεται για δύο άτομα / recommended for two persons).

BIG BURGERS
BBQ BURGER

Σπιτικό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με τυρί, τομάτα, κρεμμύδι, πίκλες
και την δική μας σπιτική bbq sauce.
Homemade veal burger with cheese, tomato, onion, pickles,
and our homemade bbq sauce.

SPECIAL BURGER

Σπιτικό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με τυρί, μπέικον, τομάτα, κρεμμύδι,
πίκλες και tartar sauce.
Homemade veal burger with cheese, tomato, bacon, onion, pickles
and tartar sauce.
Όλα τα burgers συνοδεύονται από φρέσκιες τηγανιτές πατάτες Νάξου.
All burgers served with fresh fries

