Πρώτα
€ 9.00 a la carte
ούπα Γκασπάτσο
Κξύα ηνκαηόζνππα, θξέζθα ιαραληθά
Ομελέτα με στοινόπρασο
αλάτα κοτόποσλο
Φηιέην θνηόπνπιν, πξάζηλε ζαιάηα κε ζνο ιεκνληνύ &
κνπζηάξδαο
Κρετική σαλάτα
Νηνκάηα, παμηκάδη, θάπαξε, γιηζηξίδα, μηλή κπδήζξα,
πξάζηλεο ειηέο Μαληάθη
αλάτα Point of View
Σηακλαγθάζη, Λόια, αληίδηα, ξόθα, ζπαλάθη, ξόδη,
θαξύδηα, ηπξί chevre, ιηαζηή ληνκάηα, ζνο κπαιζάκηθν
Ψετά λατανικά
Μειηηδάλα, θνινθύζη, πηπεξηά, καληηάξηα Porto bello,
ζνο ιεκνληνύ
Fondue Σσριών
Με ρσξηάηηθν ιεπθό θαη καύξν ςσκί

€ 20.00

Κσρίως Πιάτα
€12.00 a la carte

Φρέσκα δσμαρικά
Με πέζην βαζηιηθνύ, ειηά, κειηηδάλα, ιηαζηή ληνκάηα,
ιεπηά θύιια παξκεδάλαο
Ραβιόλια ολομού

Χεηξνπνίεηα ξαβηόιη, αλζόηπξν, κπξηθ
Ριδότο μανιταριών
Σπαξάγγηα, παξκεδάλα
Κοτόποσλο Φιλέτο
Με ζνο ηεξηάθη, ζπλνδεύεηαη κε ιεπηέο ηεγαλεηέο
παηάηεο θαη ςεηνύο ακαλήηνπο
The point of view Burger
Μνζραξίζην Burger κε ηπξί Fontina, speck,
ληνκάηα & καξνύιη
ΝΤ Rib Eye Steak
Επηπιένλ ρξέσζε
€ 4.00
Μπξηδόια Rib Eye Ακεξηθήο, θξέζθηεο ηεγαλεηέο
παηάηεο, ζνο << point of View >>
Φιλέτο τοσ ατανά
Επηπιένλ ρξέσζε
€ 4.00
Με θαπηεξή ζάιηζα πηπεξηνύ, καληηάξηα
Λαβράκι Φιλέτο
Ψεκέλν ζε ιαδόθνιια κε ξαηαηνπτ ιαραληθώλ, ζνο
αξίδκαξη
Πέρκα υιλέτο
Σηνλ αηκό, ζνο ιεκνληνύ

Γλσκά
€ 6.00 a la carte
Γλσκό τες εμέρας
Πανακόττα
Σνο από θξέζθηεο θξάνπιεο
Κρεμ Μπριλέ

Μοσς σοκολάτας
Γιαούρτι με υρούτα
Παγωτό
Παγσηό δύν γεύζεσλ ηεο επηινγήο ζαο

Soft Drinks

(250ml)

€ 2,50

Νερό Ιόλε

(1 lt.)

€ 3,00

Avra

(250ml)

€ 2,50

Aqua Panna

(1 lt.)

€ 4,00

Μπύρες
Amstel

(330 ml)

€ 3.50

Heineken

(330 ml)

€ 3.50

Mythos

(330 ml)

€ 3.50

Cocktails
€ 9.00
Classic Martini
Vodka/gin, olives

Cosmopolitan
Vodka, cranberry juice, lime juice
Big Apple Martini
Vodka, apple juice, couantreau
Mojito
Rum, lime juice, mint, sugar
Lemon Drop
Vodka, lemon juice, sugar
Manhattan
Bourbon, sweet vermouth, bitters
Dirty Martini
Vodka, dry vermouth, juice, olive
Bellini
Prosecco, peach nectar
Bronx
Gin, orange juice, sweet and dry vermouth
Caipirinha
Cachacha, lime juice, brown sugar
Kir
White wine, crème de cassis
Kir Royal
Sparkling wine, crème de cassis

Mixed Drinks

(50ml)

€ 7.00

