Salads
Δροσερή σαλάτα με ρόκα, μεσκλάν, γαρίδες, μάνγκο, πράσινο φασολάκι
και βινεγκρέτ πορτοκαλιού
Fresh salad with rocket, mesclun, shrimps, mango, green beans
and orange vinaigrette
~
11,00€

Ελληνική Σαλάτα
Greek Salad
~
7,00€

Cold Appetizers
Σεβίτσε γαρίδας με καρέ ντομάτας, τσίλι και σχοινόπρασο
Shrimp ceviche with diced tomatoes, chili and chives
~
12,00€

Λευκός και μαύρος ταραμάς με μελάνι σουπιάς και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
White fish roe with cuttlefish ink and extra virgin olive oil
~
4,50€

Γαύρος μαρινάτος με τζίντζερ, αβοκάντο και κολοκυθάκι
Marinated anchovies with ginger, avocado and zucchini
~
7,50€

Ηot Appetizers
Γαρίδα σωτέ με σπανάκι, γάλα καρύδας και κάρυ
Sautéed shrimp with spinach, coconut milk and curry
~
15,00€

Ψητή σουπιά με κρέμα τυριού και βινεγκρέτ από το μελάνι της
Roasted cuttlefish with cheese cream and ink vinaigrette
~
12,00€

Ψητό καλαμαράκι με κρέμα ταραμά, ντοματίνια και αρωματική πατατοσαλάτα
Roasted squid with fish roe cream, cherry tomatoes and herbed potato salad
~
11,00€

Φρέσκο χταπόδι σιγοψημένο με φάβα αγιολί και λάδι μυρωδικών
Fresh octopus slowly cooked with aioli fava and herb-infused oil
~
13,00€

Μύδια αχνιστά με λευκό κρασί και σαφράν
Steamed mussels with white wine and saffron
~
8,50€
Σουπιά σε σάλτσα κόκκινου κρασιού
Cuttlefish in red wine sauce
~
10,00€

Main Dishes
Μπακαλιάρος αχνιστός με baby λαχανικά σε ζωμό ψαριού και φύλλα λεμονιού
Steamed cod with baby vegetables in fish broth and lemon leaves
~
16,00€

Μπακαλιάρος φιλέτο με πουρέ πατάτας ελαφρά αρωματισμένο
με σκόρδο και κρέμα παντζάρι
Cod fillet with mashed potatoes lightly flavoured with garlic and beetroot cream
~
16,00€

Ψητά μπαρμπούνια με καπνιστή μελιτζάνα ντομάτα κονφί και λάδι βασιλικού (300γρ)
Roasted red mullet with smoked eggplant, tomato confit and basil oil (300g)
~
15,00€

Σολομός με τριλογία πράσου, δαμάσκηνα και φρέσκια τρούφα
Salmon with a trilogy of leeks, plums and fresh truffle
~
14,50€

Λαβράκι με ρέβες, σελινόριζα και μπέικον
Sea bass with turnips, celery root and bacon
~
15,00€

Τσιπούρα ψητή με λαχανικά (300γρ)
Roasted sea bream with vegetables (300g)
~
15,00€

Pasta
Σπαγγέτι με χταπόδι, κουκουνάρι και σταφίδες
Spaghetti with octopus, pine nuts and raisins
~
12,00€
Σπαγγέτι με γαρίδες βασιλικό και σάλτσα ντομάτας
Spaghetti with shrimp, basil and tomato sauce
~
16,00€
Κριθαρότο μελωμένο με φρέσκες καραβίδες και ελαφριά σάλτσα ντομάτας
Creamy texture orzo with fresh crayfish and light tomato sauce
~
20,50€
Σπαγγέτι με αστακό και απαλή σάλτσα ντομάτας (2 ατόμων)
Spaghetti with lobster and smooth tomato sauce (serves 2)
~

800g / 55,00€
Ριζότο με μανιτάρι πορτσίνι και φρέσκια τρούφα
Risotto with porcini mushrooms and fresh truffle
~

16,00€
Σπαγγέτι με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και βασιλικό
Spaghetti with fresh tomato sauce and basil
~

6,00€
Σπαγγέτι με λαχανικά και δυόσμο
Spaghetti with vegetables and mint
~

7,00€

Καλαποθάκη 14, Θεσσαλονίκη
Kalapothaki 14, Thessaloniki
~

T. 2310 271 074

