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COFFEE BREAKS

Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟ Σ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΠΟΥΦΕ

Σ Α Λ ΆΤ Ε Σ

Πανδαισία λαχανικών: πολύχρωμη σαλάτα από φρέσκα λαχανικά με βινεγκρέτ ροδιού
Caesar’s (Σαλάτα του Καίσαρα): μαρούλι, iceberg, μπέικον, φιλέτο κοτόπουλο, croutons, παρμεζάνα & αυθεντικό caesar dressing
Χωριάτικη (με ή χωρίς φέτα): ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ρίγανη, ελιές & φέτα Ελασσόνας (προαιρετικά)
Ντάκος: κρητικός ντάκος, τριμμένη φρέσκια ντομάτα, ελιές, φέτα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & ρίγανη
Αγγουροντομάτα: ελιές, ρόκα & κρέμα από παλαιωμένο ξύδι βαλσάμικο
Σαλάτα του σεφ: μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, αυγό βραστό, ζαμπόν μπούτι, τυρί Edam & σως κοκτέιλ
Τζατζίκι: γιαούρτι, αγγούρι, καρότο & σκόρδο
Μελιτζανοσαλάτα: ψητή μελιτζάνα, μαγιονέζα & σκόρδο
Ρωσική σαλάτα: πατάτα, καρότο, αρακάς, αγγουράκι τουρσί, αυγό βραστό & σπιτική μαγιονέζα
Πατατοσαλάτα Νάξου: πατάτα, κολοκύθι, ντομάτα, πιπεριές, αγγούρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, αυγό βραστό, άνηθος & λαδόξιδο
Aida πράσινη σαλάτα: λάχανο λευκό, λάχανο κόκκινο, λόλα, σέλερι, μαϊντανός, φρέσκο πορτοκάλι, αβοκάντο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & αγιορείτικο μηλόξιδο
Ιταλική καπρέζε: ντομάτα, φρέσκια μοτσαρέλα & πέστο βασιλικού
Παντζαροσαλάτα: παντζάρι, γιαούρτι, καρύδι & σκόρδο
Σαλάτα ζυμαρικών: ζυμαρικά βίδες, ζαμπόν μπούτι, τυρί Edam & ελαφρύ dressing μαγιονέζας
Σαλάτα νισουάζ: πατάτες, φασολάκια πράσινα, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, αγγουράκι τουρσί, αυγό βραστό, τόνος, ελιές, κάπαρη, αντζούγιες & σως βινεγκρέτ
Ρυζοσαλάτα: ρύζι parboiled, πολύχρωμες πιπεριές, αυγό βραστό, σέλερι, κάπαρη, ντομάτα & λαδολέμονο
Μαυρομάτα: φασολάκια μαυρομάτικα, φρέσκο κρεμμύδι, πολύχρωμες πιπεριές, ντομάτα, άνηθος & λαδόξιδο

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Κάποια μπορούν να σερβιριστούν και ως κυρίως πιάτα.

Χταπόδι βραστό με μουστάρδα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & λεμόνι

Κις Λορέν σπανάκι: φρέσκο σπανάκι, φέτα Ελασσόνας & κρούστα μπεσαμέλ

Χταπόδι στη λαδόκολλα με παλαιωμένο ξίδι & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Κις Λορέν πράσο: πράσο, μπέικον & κρούστα μπεσαμέλ

Αθηναϊκή: φρέσκο ψάρι με μαγιονέζα, πατάτα & καρότο

Ριζότο λαχανικών: ανάμικτα λαχανικά, ρύζι parboiled & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Γούνα ψητή: σκουμπρί λιόκαφτο ψημένο στα κάρβουνα με λαδολέμονο & ρίγανη

Ριζότο με μανιτάρια: ποικιλία από φρέσκα μανιτάρια & ρύζι arborio

Γαρίδες κοκτέιλ με ψιλοκομμένο μαρούλι, σως κοκτέιλ & ουίσκι

Ριζότο κοτόπουλο: φρέσκο κοτόπουλο ψιλοκομμένο, ρύζι arborio & παλαιωμένη παρμεζάνα

Γαρίδες σαγανάκι με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, γραβιέρα Νάξου & κεφαλοτύρι

Ριζότο παρμεζάνα: ρύζι arborio & παλαιωμένη παρμεζάνα

Γαρίδες βραστές σε συντριβάνι

Πέννες τρίχρωμες ογκρατέν: ζυμαρικά πέννες, ζαμπόν, τυρί & κρούστα μπεσαμέλ

Γαριδομακαρονάδα: γαρίδες Ατλαντικού με ζυμαρικά λιγκουίνι & σάλτσα ντομάτας

Κεμπάπ πολίτικο: φρέσκος αρνίσιος & μοσχαρίσιος κιμάς με ανατολίτικα μπαχαρικά

Σπανακόπιτα με φρέσκο σπανάκι, φέτα Ελασσόνας & χειροποίητο χωριάτικο φύλλο

Σπετσοφάι: χωριάτικο λουκάνικο, πολύχρωμες πιπεριές, σάλτσα ντομάτας & καυτερή πιπεριά

Τυρόπιτα με φέτα Ελασσόνας, μυζήθρα Νάξου & χειροποίητο χωριάτικο φύλλο

Λαχανοντολμάδες με ανάμικτο κιμά, φρέσκο κρεμμυδάκι, μυρωδικά & αυγολέμονο

Πίτα με πατάτα και κιμά: πατάτες Νάξου, φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς & ποικιλία τυριών Νάξου

(σερβίρεται μόνο τους χειμερινούς μήνες)

Κοτόπιτα: φρέσκο κοτόπουλο, μπεσαμέλ, παρμεζάνα & φύλλο κρούστας

Ποικιλία από τυριά Νάξου: παλαιωμένη γραβιέρα, ασερνικό, ξινότυρο, ανθότυρο ή μυζήθρα

Μουσακάς: μελιτζάνα, πατάτα, μοσχαρίσιος κιμάς & μπεσαμέλ

Ποικιλία από ευρωπαϊκά τυριά με σταφύλι ή πεπόνι

Λουκάνικο χωριάτικο: λουκάνικο Νάξου, πιπεριές & σάλτσα κρασιού

Πατάτες φούρνου σπέσιαλ ψημένες μέσα σε ζωμό από κρέας

Συκωτάκια λαδορίγανη: αρνίσια συκωτάκια με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λεμόνι & φρέσκια ρίγανη

Πατάτες ριγανάτες φούρνου με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Συκωτάκια σαλέ: συκωτάκια κοτόπουλου σε πίτα, χωρίς φύλλο

Πατάτες του κυνηγού: πατάτες ψητές με μπέικον, σκόρδο & μυρωδικά

Μελιτζάνα με τυρί: μελιτζάνα, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας & ποικιλίας τυριών Νάξου

appetizer

ΚΥΡΙΩΣ

Π Ι ΑΤΑ

Χοιρινές μπουκιές: χοιρινό κομμένο σε κομματάκια, μαγειρεμένο με πολύχρωμες πιπεριές & μανιτάρια
Χοιρινό κάρυ: χοιρινές μπουκιές με ινδικό αρωματικό κάρυ
Χοιρινό λεμονάτο: χοιρινό μαγειρεμένο μέσα σε σάλτσα φρέσκου λεμονιού
Χοιρινό ρόστο (παραδοσιακό φαγητό της Νάξου): χοιρινό με πέτσα, σκόρδο, πιπέρι, κρασί & σάλτσα ντομάτας
Χοιρινό ρολό: πανσέτα χοιρινή γεμιστή με πιπεριές & τυριά Νάξου
Ρολό κιμά: φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς ζυμωμένος με μυρωδικά & μπαχαρικά, τυλιγμένος σε ρολό με αυγό βραστό
Κοτόπουλο μπουτάκι πανέ: φρέσκο μπουτάκι κοτόπουλο σε τραγανή κρούστα
Κοτόπουλο φιλέτο μανιτάρια: φιλέτο κοτόπουλο κομμένο σε μπουκιές, με μανιτάρια & κρέμα γάλακτος
Κοτόπουλο ρολό: ξεκοκαλισμένο κοτόπουλο γεμιστό με ζαμπόν & κίτρινο τυρί
Φιλέτο κοτόπουλο με μανιτάρια & σάλτσα μουστάρδας
Φιλετάκια κινέζικα: ψητά φιλετάκια κοτόπουλο με γλυκόξινη σάλτσα

ΓΛΥ Κ Ε Σ

Α Π ΟΛ ΑΥ Σ Ε Ι Σ

Γιαούρτι στραγγιστό με ποικιλία από γλυκά του κουταλιού, μέλι & καρύδια
Γλυκά ημέρας (ρωτήστε μας για να σας προτείνουμε μια ποικιλία γλυκισμάτων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Κομμάτι τούρτας σε γεύση της επιλογής σας

