ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ / COLD APPETIZER

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΡΙΖΟΤΟ / PASTA - RISOTTO

Ψωμί με πατέ ελιάς ή πιπεριά Φλωρίνης (ανά άτομο) /
Bread & Dip of sweet red pepper or tapenade (1 person)

1,50 €

Ραβιόλι «Όνειρο» (χειροποίητα ραβιόλι με ξυνότυρο Μυκόνου σε σάλτσα ντομάτας)
Ravioli “Oniro”(homemade ravioli filled with local cheese served with tomato sauce)

14,50 €

Χούμους (Ρεβίθια, ταχίνι, κύμινο) με αβοκάντο
Hummus (Chickpeas & sesame cream) with avocado

7,50 €

Πένες «Ελληνική» με φέτα, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι, κάπαρη, ντομάτα
Penne “Greek” with feta cheese, olives, peppers, onion, tomato, caper

10,50 €

Μελιτζανοσαλάτα με καπνιστή πάπρικα

6,50 €

Ταλιατέλες Κοτόπουλο με μπρόκολο, ντοματίνια, σως πικάντικων τυριών
Tagliatelle with Chicken, tomatoes, broccoli & sauce of spicy cheeses

13,50 €

Τζατζίκι
Tzatziki (yogurt, cucumber, anion)

4,50 €

Λινγκουίνι Γαρίδες* με φρέσκια ντομάτα και σάλτσα «bisque»
Linguini Shrimps with fresh tomato and bisque sauce

16,50 €

Ταραμοσαλάτα
Taramosalata (fish roe salad)

6,50 €

Λινγκουίνι με κιμά
Linguini with minced meat and fresh tomato

12,50 €

Ριζότο Μανιταριών με λάδι τρούφας
Risotto with variety of mushrooms and truffle oil

14,50 €

Ριζότο Γαρίδες* με σάλτσα πορτοκαλιού
Risotto with Scrimps* with orange sauce

16,50 €

Eggplant salad with smoked paprika

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ / HOT APPETIZER
Κεφτεδάκια Σαγανάκι με φρέσκια ντομάτα και ξυνότυρο Μυκόνου 
Traditional Meatballs “Saganaki” with local cheese and fresh tomato

10,50 €

Γαρίδες* Σαγανάκι με φρέσκια ντομάτα και φέτα
Shrimps* “Saganaki” with feta cheese and tomato

9,50 €

Γαρίδες* Flambé με ούζο και κρέμα γάλακτος
Shrimps* Flambé with ouzo and sour cream

9,50 €

Φτερούγες Κοτόπουλου σε χυμό λεμονιού, σκόρδο και κόλιανδρο
Chicken Wings in garlic lemon juice and coriander
Μανιτάρια Porto Bello με σκόρδο, πιπερόριζα και πιπεριά τσίλι.	
Mushrooms Porto Bello with anion, ginger and chili pepper

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES
Σολωμός σχάρας σερβιρισμένος με πουρέ παντζαριού και λαχανικά
Grilled Salmon served with purée of beets and vegetables

14,50€

Λαυράκι «σοτέ» σε σως λεμονιού σερβιρισμένο με πατατοσαλάτα
Seabass Sautéed with lemon sauce served with potato salad

18,50 €

8,50 €

Φιλέτο Κοτόπουλο με ανανά και σάλτσα κάρυ σερβιρισμένο με αγριόρυζο
Chicken Fillet with pineapple and carry sauce served with wild rice

14,50 €

8,50 €

Μπιφτέκια Γαλοπούλας σερβιρισμένα με αγριόρυζο και τηγανιτές πατάτες
Burger from meet of Turkey served with wild rice and fried potatoes

13,50 €

Χάμπουργκερ με τζένταρ, τηγανητό αυγό σερβιρισμένο με τηγανιτές πατάτες
Hamburger with cheddar, fried egg served with fried potatoes

14,50 €

T-bone με αρωματισμένες πατάτες baby
T-bone steak with marinated baby potatoes

28,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα Ελληνική (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, κάπαρη, φέτα, παξιμάδι)
Greek Salad (tomato, cucumber, onion, pepper, olives, capers, feta cheese, crisp bread)

10,50 €

Σαλάτα «Όνειρο» (μαρούλι, μάνγκο, κάσιους παρμεζάνα, «βινεγκρέτ» μελιού) 
Salad “Oniro” (green salad, mango, cashew nut, parmesan, vinaigrette of honey)

13,50 €

Σαλάτα του Καίσαρα (κοτόπουλο, μπέικον, κρουτόν, άϊσμπεργκ, παρμεζάνα)
Cesar΄s Salad (chicken, bacon, iceberg, crouton, parmesan)

12,50 €

Σαλάτα Σπανάκι (σπανάκι, αβοκάντο, κρεμμύδι, ντοματίνια, λεμόνι, μοτσαρέλα)
Spinach Salad (spinach, avocado, lemon, anion, cherry tomatoes, mozzarella)

13,00 €

Σαλάτα Ρόκα (ρόκα, γραβιέρα Τήνου με βινεγκρέτ πετιμέζι)
Rocca Salad (rocket, yellow cheese of Tinos island with molasses vinaigrette)

12,50 €

Σουβλάκι χοιρινό μαριναρισμένο σε μαύρη μπύρα,
θυμάρι σερβιρισμένο με πατάτες και πίτα
Souvlaki (pork meat) marinated with black beer,
thyme served with fried potatoes and pita bread
Σουβλάκι κοτόπουλο σε άλμη με πορτοκάλι και δυόσμο
σερβιρισμένο με πατάτες και πίτα
Souvlaki of chicken in brine with orange and mint
served with fried potatoes and pita bread
Πιάτο ημέρας
Plate of the day

14,50 €

14,50 €

