Let us create your perfect dinner event!

Seated menu

Create your own menu
Επιλέξτε τα πιάτα της αρεσκείας σας

Starters
Καβούρι
Σπιτικά ravioli με καβούρι
μέσα στη σάλτσα τους

Σολομός
Μi cuit με πανδαισία
από παντζάρια
Π&Π
Θεματικό πιάτο με πρωταγωνιστές
το Προσούτο και την Παρμεζάνα

Λαβράκι
Καρπάτσιο με τσίλι, ρίγανη
κι ελαιόλαδο

King Oyster μανιτάρια
με κριθαράκι, ζελέ σόγιας και μαϊντανό

Χτένια
Μαριναρισμένα σε yuzu
με κουμκουάτ και προσούτo

Ριζότο
με μελάνι σουπιάς, γαρίδες BBQ και λάδι
από οστρακοειδή (χωρίς γλουτένη)

Χωριάτικη σαλάτα
με ντομάτα beefsteak, πιπεριά μπανάνα,
ελιές, κρεμμύδι shallot, καπαρόφυλλα,
φέτα, ρίγανη κι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Χτένια
με hamon Iberico και αφρό μαϊντανού
Caprese
με ντομάτα, μοτσαρέλα, πέστο βασιλικού
και gazpacho με καρυκεύματα

Baby σπανάκι
με σύκα, κατσικίσιο τυρί, καρύδια
και dressing μουστάρδας με μέλι

B&T
Θεματικό πιάτο με πρωταγωνιστές:
Βουβαλίσια Burrata με σιγοψημένη πιπεριά
Τamarillo και ελαιόλαδο από το χωριό....

Σπαράγγια
με χιόνι παρμεζάνας, μπισκότο
ελιάς και φουντούκια
Χταπόδι στη σχάρα
με πατάτες aioli, στικς chorizo, σέλερι
tempura και αβοκάντo

Φιλέτο Κοτόπουλου
Παρμεζάνα, σέλερι, αντίδια & λευκά
σπαράγγια
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Main course
Ψητό χοιρινό (οργανικό)
Με τραγανή αλατοπιπερωμένη πέτσα
και φθινοπωρινές κράμβες

Σφυρίδα
Μπεσαμέλ αστακού και σπανάκι,
αστακόψιχα, αφρό και γλάσο
από ξύδι sherry

Ριζότο
Μιλανέζε με άγρια μανιτάρια

Surf 'n' Turf
Μαύρος μπακαλιάρος,
μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ
στο ζουμί τους και πουρές πατάτας

Μοσχάρι ξηρής ωρίμανσης
Με ογκρατέν από αγκινάρες Ιερουσαλήμ

Confit από αρνίσιο μπούτι
Με ριζότο παρμεζάνας και ζωμό από αρνί

The Art of Beef
Μοσχάρισιο φιλέτο με μπογιές
από πουρέ λαχανικών

Ψητό tofu με tamari
Με ανθούς μελιτζάνας και γαλάκτωμα ντομάτας

Στήθος κοτόπουλου
Με πουρέ πατάτας και κουκουνάρι

Στήθος πάπιας
Με πικραλίδες και πατάτες dauphinoise
Σπιτική πανσέτα και χτένια
Με πουρέ σελινόριζας
και ζωμό δεντρολίβανου

Σφυρίδα
Με φασόλια cannelli
i, chorizo
και σως bouillabaisse

Λυθρίνι
Με ταλιατέλες από κολοκυθάκι,
χτένια και πέστο μοβ βασιλικού

Μεσογειακό αρνίσιο κότσι μπρεζέ
Με ντομάτα, ελιές, κριθαρότο και μυζήθρα
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Desserts
Sweet and delicious
Μαρέγκα καρύδας

Θεματικό
Βερίκοκα & αμύγδαλα (εποχιακό)

Με μάνγκο, παπάγια και φρούτα του πάθους

Θεματικό
Μήλο και Καραμέλα

Σιγοβρασμένος ανανάς με καραμέλα
& αρωματισμένος με κόκκους πιπεριού Sichuan.

Θεματικό
Σοκολατένιο Δάσος

Συνοδεύεται από παγωτό με τρούφα
Γιαούρτι με curry και αποξηραμένα

Σοκολατένια παλέτα
με φιστίκια και παγωτό ποπκόρν

βερίκοκα

Σοκολατένια σφαίρα
με μους σοκολάτας, εποχιακά μούρα
και ζεστή σοκολάτα

Τάρτα απο λεμόνι με σορμπέ βασιλικού
Θεματικό

Θεματικό
Εσπεριδοειδή & αμύγδαλα

Κεράσια & φιστίκια Αιγίνης (εποχιακό)

Cannelloni με καφέ, σοκολάτα & γάλα

Kir Royale με crème de cassis
Σορμπέ crème de cassis με ζελέ λεμονιού,

Κόκκινο βελούδο
Με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Μανίκη

μαρέγκα λεμονιού και αφρό σαμπάνιας
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seasonal menus
Spring

Autumn

Δροσερή σούπα με αρακά και δυόσμο,

Ριζότο με καβούρι και φαγόπυρο,
μουστάρδα ολικής άλεσης, βούτυρο
αρωματισμένο με εστραγκόν
κι έλαιο οστρακοειδών

βουτυρόγαλα και τραγανό προσούτο
Μπακαλιάρος σε ροκανίδια
με μελωμένα γογγύλια και καπνιστό

Σφυρίδα BBQ
με φουντούκια, καλαμποκόψωμο
και βινεγκρέτ μελάσσας

πιπερόκοκκο
Θεματικό
Βερίκοκα & αμύγδαλα

Θεματικό
Σοκολατένιο δάσος

Summer

Winter

Μπλε καβούρι με αβοκάντο,
κόλιανδρο και coulis πιπεριάς

Θεματικό
Παντζάρια του χειμώνα

Beef and Reef
Μοσχαρίσιο Rib Eye με γαρίδες
και βούτυρο αρωματισμένο με εστραγκόν

Rossini
Μοσχαρίσιο φιλέτο τυλιγμένο με μπέικον,
foie gras και σως Perigeux

Θεματικό
Κεράσια & φιστίκια Αιγίνης

Θεματικό
Μήλο και καραμέλα
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Gala menus
Menu 1
Menu 3

Ραντίτσιο, μοτσαρέλα,
μάνγκο και βασιλικός

Σασίμι από φαγκρί

Ιβηρικό χαμόν και πράσινα λαχανικά

Ιππόγλωσσος
με κόκκινο κάρι και ρύζι καρύδας

Φιλέτο απο μοσχάρι με φακές
beluga, ελληνική τρούφα
και ζωμό από μοσχάρι

Αργοψημένο χοιρινό
με τραγανή πέτσα απο μαλτόζη,
αποξηραμένα δαμάσκηνα και κουνουπίδι

Kir Royale με crème de cassis

Σοκολάτα με μπανάνα,
yuzu και σουσάμι

Menu 2
Καβούρι με γκασπάτσο αμυγδάλου
και custard από καλαμπόκι
Καραβίδα με σπαγγέτι,
λεμόνι και χαβιάρι
Μοσχαρίσιο ρολό στα κάρβουνα
με κάστανα, μανιτάρια και ponzu
Σοκολατένια παλέτα με φιστίκια
και παγωτό ποπκόρν
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Grecque cuisine
Σαγανάκι με γαρίδες, φέτα, ντομάτα και βασιλικό
Ravioli με κολοκύθα, χαλούμι και σταφίδες
σε χυμό άγουρων φρούτων και βούτυρο με φασκόμηλο
«Αρνάκι κλέφτικο»
Αρνάκι στη λαδόκολλα με ψητές πατάτες, πιπεριές και φέτα
«Θεματικό»
Χουρμάς, πορτοκάλι και σαφράν

Signature dishes
from our chefs
B&T
Θεματικό πιάτο με πρωταγωνιστές
Βουβαλίσια burrata με σιγοψημένη πιπεριά tamarillo
και ελαιόλαδο από το χωριό
Μalaban Κάρι με γαρίδες
Χτένια με σπιτική πανσέτα, πουρέ κουνουπιδιού
και ζωμό με δεντρολίβανο
Θεματικό
Εσπεριδοειδή & αμύγδαλα

Σε όλα τα παραπάνω menu προσφέρεται καφές & mignardises
(Chocolate rocks with nuts - Truffles with white and bitter chocolate)

7

