SUNSET

MENU

EN

ΒY THE LAKE VOULIAGMENI

Flavored Chickpea Fritters with tsalafouti cheese
and tomato pesto

12,00€

Crispy Biscuits made from zucchini and aubergine
with feta cream

12,00€

Sea Urchin salad with olive oil and lemon,
sourdough bread capira with fried caper

20,00€

Fava Split from Schoinousa with smoked eel
and thyme honey

20,00€

Herbs Pie with fresh greens and feta cheese

14,00€

Tarama (fish roe) salad with sliced almonds

12,00€

Rocket Salad with grapes, pasteli (Greek traditional
bar with pine nuts) and mizithra

14,00€

Green Salad with King Crab, avocado,
basil – lemon sauce and chili

26,00€

Cherry Tomatoes with tsalafouti cheese,
carob rusks and olive powder

12,00€

Sea Bream Carpaccio with olive-lemon sauce

22,00€

Red Mullet Tartare with caviar

24,00€

Roasted Scallops with salsa and feta cream

20,00€

Grilled Octopus with molasses and potato aioli

22,00€

Sardine in flavored batter with lemon chutney

16,00€

White Grouper fillet with seasonal greens,
asparagus, baby leek and sea urchin sauce

28,00€

Homemade Orzo with steamed mussels and herbs

24,00€

King Crab ravioli in bisque sauce

26,00€

Risotto with cuttlefish ink and calamari marinated
with turmeric

24,00€

Chicken Breast fillet with flavored trahana
(Greek couscous) and seasonal greens

20,00€

Flap Steak Tagliata with raisins sauce and grilled
vegetables

28,00€

Lamb fillet with smoked aubergine and red
wine sauce

28,00€

Tiramisu with mascarpone cream, bitter almond
liqueur and praline wafers

10,00€

Milk Chocolate Cream with chocolate cookies and
strawberry ice cream

10,00€

Rose petal Mousse

10,00€

Baked Chocolate Alaska, ice cream and meringue
dessert with red fruits sauce

10,00€

In our recipes we use extra virgin oil and high-quality sunflower oil for frying.
If you have special dietary needs or allergies and want to know the ingredients
used, please ask your waiter or request the special form within the restaurant.
Frozen products may be used
It contains nuts

THE

Vegetarian plate, does not contain meat
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been provided
(Receipt - Invoice).
Prices include all taxes.
Sanitary officer: Eleni Giota
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Αρωματικοί Ρεβιθοκεφτέδες με τσαλαφούτι
και πελτέ

12,00€

Τραγανά Μπισκότα κολοκυθιού
και μελιτζάνας με κρέμα φέτας

12,00€

Αχινοσαλάτα με ελαιόλαδο και λεμόνι, καπίρα
από προζυμένιο ψωμί με τηγανητή κάππαρη

20,00€

Φάβα Σχοινούσας με καπνιστό χέλι
και θυμαρίσιο μέλι

20,00€

Χορτόπιτα με φρέσκα χορταρικά,
μυρωδικά και φέτα

14,00€

Ταραμοσαλάτα με αυγά αντζούγιας
και φιλέ αμυγδάλου

12,00€

Σαλάτα με ρόκα, σταφύλια, παστέλι από
κουκουνάρι και μυζήθρα

14,00€

Πράσινη Σαλάτα με Βασιλικό Καβούρι,
αβοκάντο, λαδολέμονο βασιλικού και chili

26,00€

Ντοματίνια με τσαλαφούτι, παξιμαδάκι
χαρουπιού και πούδρα ελιάς

12,00€

Καρπάτσιο Τσιπούρας με λαδολέμονο

22,00€

Tartare Μπαρμπούνι με αυγά πέστροφας

24,00€

Χτένια ψητά με salsa από χωριάτικη
σαλάτα και κρέμα φέτας

20,00€

Χταπόδι Σχάρας με πετιμέζι και aioli πατάτας

22,00€

Σαρδέλα σε αρωματικό κουρκούτι
με γλυκολέμονο

16,00€

Φιλέτο Σφυρίδας με αλμύρα, σπαράγγια
baby πράσο και αυγολέμονο αχινού

28,00€

Χειροποίητο Κριθαράκι με αχνιστά μύδια
και μυρωδικά

24,00€

Ραβιόλι με Βασιλικό Καβούρι και σάλτσα bisque

26,00€

Ριζότο με μελάνι σουπιάς και καλαμάρι
μαριναρισμένο με κουρκουμά

24,00€

Στήθος Κοτόπουλο με αρωματικό τραχανά
και χόρτα εποχής

20,00€

Μοσχαρίσια Tagliata με σάλτσα σταφίδας
και ψητά λαχανικά

28,00€

Αρνί Φιλέτο με καπνιστή μελιτζάνα
και σάλτσα από κόκκινο κρασί

28,00€

Tiramisu με κρέμα μασκαρπόνε, λικέρ
πικραμύγδαλο και γκοφρέτα με πραλίνα

10,00€

Κρέμα από σοκολάτα γάλακτος,
μπισκότο σοκολάτας και παγωτό φράουλα

10,00€

Βότσαλο Τριαντάφυλλο

10,00€

Σοκολατένια Αλάσκα με σάλτσα
από κόκκινα φρούτα

10,00€

Στις συνταγές μας χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
και πρώτης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγάνισμα.
Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες και επιθυμείτε
να γνωρίζετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται, παρακαλούμε ρωτήστε
τον σερβιτόρο σας ή ζητήστε το ειδικό έντυπο που βρίσκεται εντός
του καταστήματος.
Μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα κατάψυξης
Περιέχει ξηρούς καρπούς
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Χορτοφαγικό πιάτο, δεν περιέχει κρέας
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει
το νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη - Τιμολόγιο).
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Υπεύθυνος Υγειονομικών Θεμάτων: Ελένη Γιώτα

