PRIVATE

DINING

GOLDEN MENU

Ορεκτικά
Καβουρμάς
Καβουρμάς Κατερίνης , με αυγό, μαγιονέζα τρούφας
Και φρέσκια τρούφα

17,50 €
Carpaccio
Καρδιά φιλέτου Black Angus,chips Παρμεζάνας
Σαλάτα mesclan και φρέσκια τρούφα

17,50 €

Ταρτάρ
Φιλέτο Black Angus, μυρωδικά και αυγό poached

17,00€

Σολομός καπνιστός
Home made καπνιστός σολομός gravlax με κρέμα τυριού
Δυόσμο, σχοινόπρασο, μάνγκο, αβοκάντο και χαβιάρι σολομού
πάνω σε Πολύσπορο ψωμί

20,00€

Ποικιλία μανιταριών
Πλευρώτους , Portobelo, King Oysters, champignons

μαύρη τρούφα φρέσκια

19,00€

Ποικιλία επιλεγμένων τυριών
Ταλαγάνι, Γραβιέρα Αργολίδος με κόκκους 5 πιπεριών, Γραβιέρα Αργολίδος με
Μεσογειακό τσίλι, Γραβιέρα Κρήτης με blueberries,
Κασέρι ΠΟΠ Γρεβενών , Γραβιέρα Αργολίδος με θυμάρι,

Μανούρι

20,00€

Σαλάτες

Meat the stars, golden edition
Τραγανά πολύχρωμα φύλλα σαλάτας, εμπλουτισμένη
Με φρούτα του δάσους και vinaigrette από άγρια βατόμουρα

15,90€

Κινόα
με τρίχρωμες πιπεριές, goji berry ,αβοκάντο,
Μάγνκο, πορτοκάλι και καπνιστό σολομό home made,
vinaigrette από πράσινα μυρωδικά

19,50€

Κρέας ξηρής ωρίμανσης
Η ξηρή ωρίμανση είναι η διαδικασία με την οποία σιτεύονται περισσότερο μεγάλα κομμάτια κρέατος από τον
απαραίτητο χρόνο πριν καθαριστούν και κοπούν ως steaks. Αυτή η διαδικασία δεν βοηθά μόνο το κρέας να
αποκτήσει πιο βαθιά πιο βαθιά γεύση αλλά και να το κάνει πολύ πιο τρυφερό σε σύγκριση με το φρέσκο κρέας που
πωλείται στο κρεοπωλείο.

Wagyu Premium Rib Eye (USA)

/350 gr

70,00

Prime Rib Eye Black Angus (USA) τιμή κιλού

109,00€

Côte de bœuf prime USDA (USA) Rib Roast τιμή κιλού

109,00€

Tomahawk Black Angus (USA) τιμή κιλού

109,00€

Tomahawk Charolais (FRA) τιμή κιλού

78,00€

Βουβάλι Rib Eye Σερρών τιμή κιλού

72,00€

Tomahawk (HELLAS) Πέλλας τιμή κιλού

68,00€

Tomahawk (SPAIN) Asturiana de los vales
τιμή κιλού

68,00€

T-Bone (SPAIN) Asturiana de la Montaña
τιμή κιλού

80,00€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Μους σοκολάτας
Μους σοκολάτας μπαβαρουάζ πάνω σε τραγανή βάση

10,00 €
Lemon Pie
Aπαλή κρέμα με άρωμα λεμόνι πάνω σε τραγανή βάση και

Σορμπέ βατόμουρο

10,00 €
American Stars Brownie
Ζεστό brownie με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

Και παγωτό βανίλια

10,00€

Μπακλαβάς χειροποίητος
Χειροποίητος μπακλαβάς με παγωτό

10,00 €

