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Aπό τον κήπο της Μάνης / From Mani’s garden
Ντακοσαλάτα με κριθαρένια παξιμάδια, φρέσκια ντομάτα, φέτα, κάπαρη και κρίταμo
( Salad with rye rusks, fresh tomato, feta cheese, caper and kritamo)
12 €
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Πράσινη σαλάτα με σύκα, πικάντικη γραβιέρα, καρύδια και πράσινο μήλο
(Green salad with marinated dry figs, graviera cheese, walnuts and green apple)
14 €
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Για την όρεξη / To start with

Σούπα βελουτέ λαχανικών με ψάρι ημέρας και αρωματικά κρουτόν
(Veloute vegetable soup with fish of the day and aromatic croutons)
12 €

Χειροποίητα ρολλάκια γεμιστά με λαχανικά, σύγκλινο, γραβιέρα και πορτοκάλι
(Homemade rolls filled with vegetables, cured pork, graviera cheese and orange)
14 €

Ψητό ταλαγάνι με πικάντικη μαρμελάδα ντομάτας και φρέσκια ρόκα
(Grilled talagani cheese with spicy tomato marmelade and rocket salad)
12 €

Κολοκυθοκεφτέδες με δροσερή σως γιαουρτιού
(Zucchini fritters with yogurt sauce)
12 €

Χωριάτικες τραγανές πατάτες τηγανιτές με σως γραβιέρας και καπνιστή πάπρικα
(Rustic and crispy fried potatoes with graviera sauce and smoked paprika)
8€

Οι σπεσιαλιτέ μας / Our Specials
Κοτόπουλο φιλέτο με πέστο ρόκας, γραβιέρα και ντοματίνια
(Chicken fillet with rocket pesto, graviera cheese and cherry tomatoes)
18 €

Φιλέτο μοσχάρι με τραγανές τηγανητές πατάτες ή/και λαχανικά
(Beef fillet with crispy fried potatoes and/or vegetables)
28 €

Λιγκουίνι με γαρίδες και λιαστή ντομάτα
(Linguini pasta with shrimps and sun dried tomatoes - an old Mani recipe)
20 €

Χτένια σωτέ με πουρέ πατάτας, σως λεμονιού και τραγανά ψίχουλα πανσέτας
(Panfried scallops with potato puree, lemon sauce and pancetta crumbs)
24 €

Φιλέτο ψαριού ημέρας με ζεστή καλοκαιρινή σαλάτα από ντοματίνια και
crumble ψωμιού αρωματισμένο με βασιλικό
(Fish of the day fillet with warm cherry tomato salad and bread crumble with basil)
32€

Γλυκό ημέρας / Dessert of the day
12€

