ΠΙΑΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ / MEAT DISHES
Ζουμερό κοτόπουλο φιλέτο, σχάρας, με σοταρισμένα λαχανικά εποχής.
Grilled chicken fillet with sauteed vegetables.
Mπιφτέκια, επιλογή από φρέσκο κιμά μοσχαρίσιο ή γαλοπούλας,
ζυμωμένα με φρέσκα βότανα.
Συνοδεύονται από ψημένες πιτούλες, γιαούρτι και ψιλοκομμένη σαλάτα
από φρέσκιες ντομάτες.
Beef or turkey patties mixed with fresh herbs.
Served with toasted pita bread, yoghurt and chopped salad of fresh tomatoes.
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.
Μπριζόλα από χοιρινό ελληνικής εκτροφής 350gr, ελαφρώς
καπνισμένη, στο grill, με ψητά μήλα, πατάτες νέας εσοδείας
και γλυκιά sauce Μαυροδάφνης.
Steak from pork Greek formed 350gr, slightly smoked, in the grill,
with roasted apples, new crop potatoes and sweet Mavrodafni sauce.
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
SPECIAL BURGER

Σπιτικό μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200γρ. με τυρί, μπέικον, τομάτα,
κρεμμύδι, πίκλες και tartar sauce.
Συνοδεύεται από φρέσκιες τηγανητές πατάτες Νάξου.
Homemade veal burger 200gr with cheese, tomato, bacon, onion, pickles
and tartar sauce. Served with fresh fries.

BBQ BURGER

Σπιτικό μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200γρ. με τυρί, τομάτα, κρεμμύδι, πίκλες
και την δική μας σπιτική bbq sauce.
Συνοδεύεται από φρέσκιες τηγανητές πατάτες Νάξου.
Homemade veal burger 200gr with cheese, tomato, onion, pickles,
and our homemade bbq sauce. Served with fresh fries.

