ΜΕΝΟΥ
ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα φρέσκων λαχανικών εποχής ... €8,50
με καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς, κυδωνόπαστο και vinaigrette από εσπεριδοειδή

Buratta με πολύχρωμα τοματίνια ... €13,00
Χειμωνιάτικη σαλάτα με μαριναρισμένο σολομό…€11,5
πατάτες νέας γης, φασολάκια, αυγό και κρεμμύδι

Καραβίδες* με σελινόριζα ... €17,00
φινόκιο, μαύρη τρούφα και vinaigrette καραβίδας

Κοτόπουλο confit με πουρέ καπνιστής μελιτζάνας ... €12,00
φύλλα ρόκας και κύμινο

ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ
Αθηναϊκή ... €12,50
Γιουβαρλάκια γαρίδας* με αυγολέμονο ... €9,50
Τάρτα με κατσικίσιο τυρί ... €9,50
μπρόκολο και καπνιστό χοιρομέρι

Σαγανάκι με γραβιέρα Νάξου ... €11,00
μαρμελάδα σύκου και οξύμελι

Κρέπα με φρικασέ άγριων μανιταριών ... €7,50
με αλμυρή πραλίνα φουντουκιού

Steak Tartare ... €14,00
με την παραδοσιακή συνταγή

Terrine de Foie Gras ... €19,00

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Πέτουρα Γιαννιτσών με τριλογία κολοκυθιού ... €12,50
Ριζοτοσίταρο με άγρια μανιτάρια ... €11,00
Κριθαράκι Γιαννιτσών γιουβέτσι ... €19,00
με καραβίδες* και αυγοτάραχο τρίμμα Τρικαλινός

Bucatini με πολίτικα κεφτεδάκια ... €9,00

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Φιλέτο τσιπούρας σωτέ ... €24,00
φοντύ τομάτας και σάλτσα λευκού ταραμά

Γλώσσα Dover σε κρούστα μυρωδικών (για 2 άτομα) ... €68,00
τοματόρυζο με ελιές καλαμών confit

Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής φιλέτο ... €14,00
γεμιστό με βότανα, κατσικίσιο τυρί, και σάλτσα μαστίχας

Χοιρινή κοτολέτα με σαλάτα ρόκας 500γρ (για 2 άτομα) ... €24,00
MyPark Μουσακάς ... €16,00
με σιγομαγειρεμένο αρνίσιο κρέας, μυρωδικά και λαχανικά, μελιτζάνες και κρέμα γραβιέρας

Μπιφτεκάκια με σάλτσα Roquefort-γιαούρτι ... €12,00
και τηγανιτές πατάτες

Γαλλικό Μοσχαρίσιο φιλέτο σωτέ 250 γρ. ... €29,00
με πατάτες τηγανητές και σάλτσα café de Paris

Φιλέτο Chateaubriand 600 γρ. (για 2 άτομα) ... €64,00
με πατάτες Pont Neuf και σάλτσα Béarnaise

Prime cut Rib Eye USA 350 γρ. στην σχάρα ... €44,00
με πουρέ πατάτας και σάλτσα bordelaise

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ
Pavlova ... €6,5
με φράουλες ή λεμόνι

Cheesecake ... €6,5
με κόκκινα φρούτα

Crème brulee ... €6,5
Tiramisu ... €6,5
Βlack Forest ... €7,5
Πολίτικο Εκμέκ ... €7,5
Σουφλέ Σοκολάτας ... €8,00

