Spinach & Goat’s Cheese Salad €9.80
Fresh baby spinach leaves with segments of orange, goat’s
cheese, seeds of sunflower & pumpkin, hazelnuts. Served with
a light lemon vinaigrette dressing
Φρέσκο σπανάκι με πορτοκάλι, κατσικίσιο τυρί, ηλιόσπορο, σπόρους
κολοκύθας & φουντούκια. Σερβίρεται με ελαφριά σάλτσα από λαδολέμονο

Rucola with Avocado & Quinoa Salad €8.90

Spaghetti Gamberetini €11.50

Fresh wild rocket leaves & quinoa with fresh mint, parsley, red
onion, tomato cubes, avocado, seeds of sunflower & pumpkin,
walnuts. Served with honey mustard dressing

Wholemeal spaghetti with sautéed prawns with chilli
& garlic oil, broccoli, tomato cubes, fresh parsley

Φρέσκα φύλλα ρόκκας και κινόα με φρέσκο δυόσμο, μαϊντανό, κόκκινο
κρεμμύδι, τομάτα κύβους, αβοκάντο, ηλιόσπορους, σπόρους κολοκύθας
& καρύδια. Σερβίρεται με σάλτσα από μέλι & μουστάρδα

Σπαγέττι ολικής αλέσεως με γαρίδες και τσίλι, σκορδέλαιο,
μπρόκολι, τομάτα κύβους & φρέσκο μαϊντανό

Contains nuts or nut oils. Although dishes without this symbol are made without nuts, there’s a possibility that traces of nuts may still be found in them. Please also watch
out for stray olive stones. Η συνταγή περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών. Τα υπόλοιπα προϊόντα μας δεν περιέχουν ξηρούς καρπούς ως υλικά, υπάρχει όμως η πιθανότητα ίχνη
ξηρών καρπών να βρεθούν σε κάποια από αυτά. Prices include all legal charges. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Spaghetti with Salmon & Avocado pesto €12.10

Dukkah Chicken €13.10

Wholemeal spaghetti with smoked salmon, pesto & avocado
sauce, cherry tomatoes, wild rocket & extra virgin olive oil

Marinated chicken fillet with three kinds of nuts & spices. Served
with quinoa, fresh mint, red onion, tomato cubes & fresh yoghurt dip

Σπαγέττι ολικής αλέσεως με καπνιστό σολομό, σάλτσα πέστο και
αβοκάντο, τοματίνια, ρόκα & παρθένο ελαιόλαδο

Φιλέτο κοτόπουλο μαριναρισμένο με ξηρούς καρπούς και μπαχαρικά, κινόα
με φρέσκο δυόσμο, κόκκινο κρεμμύδι, τομάτα κύβους & ντιπ γιαουρτιού

Filetto Di Salmone €18.95

Leggera Pizza with Spinach & Artichokes €9.25

Oven-baked salmon fillet served with quinoa with fresh mint,
red onion, tomato cubes, fennel, asparagus, broccoli, seeds of
sunflower & pumpkin, topped with fresh yoghurt dill dressing

Baby mozzarella, spinach, garlic oil, artichokes. The hole in the
middle is filled with a fresh salad, cherry tomatoes, red bell peppers,
seeds of sunflower & pumpkin with our own house dressing

Φιλέτο σολομού ψημλενο στο φούρνο. Σερβίρεται με κινόα, φρέσκο
δυόσμο, κόκκινο κρεμμύδι, τομάτα κύβους, άνηθο, σπαράγγια,
ηλιόσπορους, σπόρους κολοκύθας & ντιπ γιαουρτιού με άνηθο

Μοτσαρέλλα χαμηλή σε λιπαρά, σπανάχι, σκορδέλαιο, αγγινάρες. Στη
μέση σερβίρεται με σαλάτα, τοματίνια, γλυκές πιπεριές, ηλιόσπορους &
σπόρους κολοκύθας. Σερβίρεται με σάλτσα PizzaExpress

Contains nuts or nut oils. Although dishes without this symbol are made without nuts, there’s a possibility that traces of nuts may still be found in them. Please also watch
out for stray olive stones. Η συνταγή περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών. Τα υπόλοιπα προϊόντα μας δεν περιέχουν ξηρούς καρπούς ως υλικά, υπάρχει όμως η πιθανότητα ίχνη
ξηρών καρπών να βρεθούν σε κάποια από αυτά. Prices include all legal charges. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

