
ΛΙΣΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ DELIVERY  

 

Απολαύστε τις γιορτινές μέρες στο σπίτι επιλέγοντας 

μοναδικές γεύσειςαπό το εορταστικό μας μενού. 
 

 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

Kαναπεδάκια  

Ρολό καπνιστού σολομού με mousse 

avocado 
20 τμχ. € 2,50  

Γαρίδα με καραμελωμένο mango & 

flakes καρύδας σε bamboo sticks 
20 τμχ. € 2,50  

Πακετάκια από προσούτο με τυρί 

chevre 
20 τμχ. € 2,20  

Lollipops τυριού dip σε σουσάμι, ροζ 

πιπέρι Μαδαγασκάρης & φρέσκα 

μυρωδικά  

20 τμχ. € 3,00   

Sushi/ maki rolls  

Spicy tuna (sriracha, spring onion, 

tanouki) 
1 roll (6 τεμ.)  ρολό € 6,00 

Spicy salmon (sriracha, spring 

onion, tanouki) 
1 roll (6 τεμ.)  ρολό € 6,50 

Cucumber roll (cucumber, gari, 

sesame) 
1 roll (6 τεμ.)  ρολό € 4,50 

California roll  

(boiled shrimp, spicy mayo, 

cucumber, avocado, sesame, tobiko 

orange, tobiko yuzu)  

1 roll (6 τεμ.)  ρολό € 6,50 

Crispy shrimp roll  

(panko shrimp, spicy mayo, 

cucumber, avocado, tobiko yuzu, 

tobiko orange, tempura crumb) 

1 roll (6 τεμ.)  ρολό € 6,50 

Philadelphia roll     

(salmon,  cucumber, avocado, 

kampio, philadelphia, 

kabayaki,sansho, tempura crumb) 

1 roll (6 τεμ.)  ρολό € 6,00 

Dragon roll             

(eel cooked, flax salmon, cucumber, 

avocado, spicy mayo,shiso,kabayaki, 

ikura, sansho) 

1 roll (6 τεμ.)  ρολό € 7,50 

Spider roll        

(soft shell crab, cucumber, 

avocado,tobiko red, kosho sauce)  

1 roll (5 τεμ.)  ρολό € 7,00 

Nigiri / sashimi 
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Salmon 1 τμχ. € 2,20 

Sea bass 1 τμχ. € 2,20 

Tuna 1 τμχ. € 2,40 

Eel 1 τμχ. € 2,50 

Ορεκτικά 

Carpaccio από μοσχαρίσιο φιλέτο με 

πράσινο μήλο, ραπανάκι, μουστάρδα 

αρωματισμένη με τρούφα, φινόκιο & 

μωβ πατάτα Περού  

5  μερ. € 26,00 

Carpaccio φρέσκου τόνου με 

ελαιόλαδο, κουμ κουάτ, βανίλια 

Μαδαγασκάρης, μοσχολέμονο, 

κίτρινο παντζάρι, ραπανάκι & 

χαβιάρι 

5 τμχ. € 32,00 

Τάρτες / Πίτες 

Τάρτα με κρέμα γραβιέρας & ψητά 

σπαράγγια 
1 8 τμχ. 

€ 50,00 

 

Τάρτα κολοκύθας με σπανάκι & 

Gorgonzola 
1 8 τμχ. € 50,00 

Πίτα στριφτή με κολοκύθα, σταφίδες, 

πράσο & κουκουνάρι 
1 8 τμχ. € 48,00 

Σούπες 

Κολοκυθόσουπα αρωματισμένη με 

πορτοκάλι & ginger 
10 μερ. € 7,00 

Σούπα από άγρια μανιτάρια 

Γρεβενών με κάστανα & θυμάρι 
10 μερ. 

 

€ 8,00 

Σούπα καρότο με κάρδαμο & κρουτόν 

με λάδι βασιλικού 
10 μερ. 

 

€ 7,50 

Σαλάτες 

Πράσινα σαλατικά με κουκουνάρι, 

ρόδι, croutons & vinaigrette 

εσπεριδοειδών 

10 μερ. € 6,00  

Βιολογικά μαρούλια με ψητή 

γλυκοπατάτα, παλαιωμένο ανθότυρο, 

τραγανό προσούτο & dressing από 

ξύδι cherry 

10 μερ. € 7,50 
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Παντζαρόφυλλα με άγρια ρόκα, 

αχλάδι πωσέ, φιστίκια, cranberries & 

καπνιστό σολομό με dressing από 

μανταρίνι, παλαιωμένο ξύδι & μέλι 

10 μερ. € 12,00 

Endives με ρόδι, κάστανο, ψητό 

μαστέλο Χίου, τρίχρωμα τοματίνια, 

σχοινόπρασο & ψητές γαρίδες με 

dressing κουμ κουάτ 

10 μερ. € 12,00 

Radiccio, καρδιές μαρουλιού, 

ραπανάκι, αστακό, λευκά σπαράγγια, 

φινόκιο, άγρια βατόμουρα με 

dressing από ξύδι Σαμπάνιας 

 

10 μερ. € 20,00 

Κυρίως πιάτα 

Βιολογική Γαλοπούλα  με γέμιση 

(κάστανα, ρύζι, σταφίδες, 

κουκουνάρι, κιμάς, ρόδι) 

Συνοδεύεται από πατατούλες & 

Λαχανάκια Βρυξελλών) 

1 Τμχ) € 245,00 

Virginia Ham με καραμελωμένο 

ανανά & δαμάσκηνα 
1 κιλό € 70,00 

Φιλέτο αγριογούρουνο με 

δεντρολίβανο, δαμάσκηνα & σάλτσα 

από Vinsanto Σαντορίνης 

6 μερ. € 23,00 

Prime rib black Angus roast beef με 

σάλτσα Ουίσκι, porcini & χειμερινή 

τρούφα 

6 μερ. € 45,00 

Ολόκληρο μοσχαρίσιο φιλέτο 

Chateaubriand 

Συνοδεύεται από σάλτσες:, 

Bearnaise τρούφας, τσιμιτσούρι & 

bbq με espresso  

6 μερ. € 38,00 

Ψητή πάπια με πορτοκάλι, 

καραμελωμένο φινόκιο & ξερό 

κόλλιανδρο 

6 μερ. € 22,00 

Πλευρές φρέσκου σολομού Σκωτίας 

μαριναρισμένες με ginger, χυμό & 

ξύσμα πορτοκάλι, πιπεριά chili, 

σπαράγγια & mango  

5 μερ. € 26,00 

Συνοδευτικά 
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Άγριο ρύζι με μανιτάρια, κουκουνάρι 

& σταφίδες 
6 μερ. € 8,50 

Baby πατάτες ψητές με ελαιόλαδο, 

μαντζουράνα, ξύσμα λεμονιού & 

σινάπι 

6 μερ. € 7,50 

Πατάτες gratin dauphinois 6 μερ. € 10,00 

Πουρές Αγκινάρας Ιερουσαλήμ 6 μερ. € 8,00 

Βουτυράτος πουρές πατάτας 6 μερ. € 7,00 

Πουρές γλυκοπατάτας 6 μερ. € 7,50 

Καραμελωμένες ρίζες λαχανικών  6 μερ. € 6,50 

 

 

Χριστουγεννιάτικοι Κορμοί  

Χριστουγεννιάτικος Κορμός μωσαϊκό 

με πραλίνα και ξηρούς καρπούς, 

mousse γάλακτος και cremeux  bitter 

σοκολάτας 

1 κιλό € 28,00 

Χριστουγεννιάτικος Κορμός mousse 

κάστανο με compote αχλάδι & 

καραμελωμένο καρύδι 

1 κιλό € 28,00 

Επιδόρπια  

Τούρτα Αμυγδάλου Mousse βανίλιας 

με ολόκληρα καραμελωμένα 

αμύγδαλα & σάλτσα καραμέλας  

1 κιλό € 28,00 

Τούρτα Mont blanc: τραγανό 

μπισκότο με mousse βανίλιας και 

κρέμα κάστανο αρωματισμένη με 

ρούμι 

1 κιλό € 28,00 

Τραγανή τάρτα μπισκότου με αφράτη 

mousse φιστίκι Αιγίνης  και compote  

βατόμουρο 

1 κιλό € 28,00 

Παραδοσιακή Βασιλόπιτα με 

πορτοκάλι 
1 κιλό € 28,00 

Μελομακάρονα  1 κιλό € 23,00 

Κουραμπιέδες  1 κιλό € 23,00 

 

Παρακαλούμε σημειώστε: 

 Ελάχιστη παραγγελία € 400,00. 

 Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%. 


