Desserts • Επιδόρπια
Millefeuille
With pastry cream and orange sauce
Μιλφέιγ με κρέμα ζαχαροπλαστικής και σος πορτοκαλιού

Peanut Butter Mousse

N

With salted caramel ganache on Oreo biscuit soil
Μους φιστικοβούτυρου με βάση από μπισκότα Oreo και αλμυρή καραμέλα γκανάζ

White Chocolate “Bueno’’ Mousse

N

With crunchy praline on a bed of brownies
Μους άσπρης σοκολάτας “Bueno” με τραγανή πραλίνα, σε βάση από μπράουνι

Deconstructed Cheesecake
Cheesecake cream, rhubarb compote, lemon curd, graham cracker crumble, bay leaf ice cream
Κρέμα τυριού, ράβεντι μαρμελάδα, κρέμα λεμονιού, θρυμματισμένο μπισκότο γκράχαμ και παγωτό δάφνη

Fruits and Yoghurt Foam

LC

Salad with fresh seasonal fruits marinated in Cointreau and topped with goat milk yoghurt foam
Σαλάτα με φρέσκα εποχιακά φρούτα μαριναρισμένη με λικέρ κουαντρό. Σερβίρεται με αφρό από
αιγοπρόβειο γιαούρτι

Chocolate Sesame Sticks
Accompanied by coconut ice cream
Ράβδοι σοκολάτας και σoυσαμιού. Συνοδεύονται με παγωτό καρύδας

Chocolate Melting Ball
Filled with biscottino cream and muffin. Served with hot chocolate sauce
and fresh fruits
Μπάλα σοκολάτας με κρέμα μπισκοτίνο και μάφιν. Σερβίρεται με σος ζεστής σοκολάτας
και φρέσκα φρούτα

Black Satin Chocolate Orange Cake
Dark chocolate cake with orange flavoured chocolate ganache. Served with wild berries sorbet and
orange coulis
Κέικ σοκολάτας με πλούσια σοκολάτα φουντουκιού αρωματισμένη με πορτοκάλι. Σερβίρεται με σορμπέ
από άγρια μούρα και σάλτσα πορτοκαλιού

Charlotte
Charlotte with fresh fruits, pistachio, meringue, orange cream, baked mini meringue, cherry coulis, lemon
curd and lemon sorbet
Σαρλότα με φρέσκα φρούτα, φυστίκια Αιγίνης, μαρέγκα, κρέμα πορτοκαλιού, σάλτσα κερασιού, κρέμα
λεμονιού και σορμπέ λεμονιού

Warm Salty Caramel Chocolate Tart
Chocolate tart crust with almonds, filled with salted caramel, topped with chocolate ganache
and bay leaf ice cream
Ζεστή κρούστα τάρτας από σοκολάτα και αμύγδαλα με αλμυρή καραμέλα, υγρή σοκολάτα
και παγωτό δάφνη

Fruit Platter

LC

Freshly cut seasonal fruit
Φρεσκοκομμένα εποχιακά φρούτα

Cheese Platter

LC

Fine cheese, accompanied by sesame bread sticks (kritsinia) and crispy bread
Επιλογή από εκλεκτά τυριά, συνοδεύονται με κριτσίνια και τραγανό ψωμάκι

Ice Cream • Παγωτά
Vanilla Gialla • Κίτρινη Βανίλια
Chocolate Cacao • Σοκολάτα Κακάο
Wild Strawberry • Άγρια Φράουλα
Tiramisu • Τιραμισού
Hazelnut (Nocciola) • Φουντούκι

)

Sorbet • Σορμπέτ
Lemon • Λεμόνι
Mango • Μάνγκο
Forest Fruits (Frutti di bosco)
• Φρούτα του Δάσους
Basil • Βασιλικός

