lunch
menu

13:0018:45

salads
αρωματισμένο κους κους με ψητό κοτόπουλο και ντοματίνια
herbed cous cous salad with roast chicken and tomatoes
cherry
σαλάτα Godai, μαύρα ντοματίνια, αγγούρι, αλμυρίκια,
κρεμμύδι και ξινομυζήθρα
godai salad with black tomatoes cherry, cucumber, almyrikia
greens, onios and soft goat cheese
πράσινη σαλάτα με καρδιές μαρουλιού, φρέσκες βανίλιες,
καβουρδισμένα αμύγδαλα και τυρί τσαλαφούτι
green salad of lettuce, fresh plums, almonds and tsalafouti soft
cheese

spit roast
ψητό φιλέτο κοτόπουλο chimichurri 500γρ, πιττάκια
καλαμποκιού
roast ﬁllet of chicken chimichurri 500 gr, corn pitta breads

12.00 €

ψητή πορκέτα γάλακτος 500γρ, πιπεριές στο γκριλ
roast baby porcetta 500 gr, grill peppers

14.00 €

ολόκληρο ψητό κοτόπουλο ελληνικής βοσκής, ντοματίνια
με βασιλικό
corn feed whole chicken, tomatoes cherry with basil sauce

18.00 €

on the side
ψητές πιπεριές | grill peppers
ψητή πατάτα με βούτυρο μυρωδικών | hasselback potato
κρέμα καπνιστής μελιτζάνας | smoked eggplant puree
ψητό καλαμπόκι με τσίλι chipotle | roast corn, chili chipotle

4. 00 €
4. 00 €
4. 00 €
5. 00 €

to dip
καπνιστή bbq σως | smoked bbq sauce
μουστάρδα με εστραγκόν | taraggon mustard
πικάντικο τσάτνεϊ κρεμμύδι | spicy onion chutney

2. 00 €
2. 00 €
2. 00 €

ice cream scoop
11.00 €

12.00 €

sorbet scoop
λεμόνι / μάνγκο / αχλάδι
lemon / mango / pear

12.00 €

seafood
τηγανητό καλαμάρι* με spicy μαγιονέζα
deep fried calamari with spicy mayo

12.00 €

ψητές γαρίδες* με baja & lime sauce
grill shrimps with baja sauce

15.00 €

σφυρίδα ceviche
grouper ceviche with chili and onions

16.00 €

μύδια αχνιστά με ζωμό καραβίδα
mussels in langoustines broth

12.00 €

ψητό καλαμάρι* στην σχάρα με σάλτσα από καπνιστή πάπρικα
grill calamari with sweet paprika sauce

16.00 €

κροκέτες μπακαλιάρου με σάλτσα αγιολί
cod croquettes with ayoli sauce

12.00 €

ψητό πλοκάμι χταπόδι* με αρωματισμένο λάδι
grill octopus with flavored olive oil

16.00 €

Όλα τα προϊόντα μας είναι νωπά εκτός από όσα επισημαίνονται με *. Αll products are fresh, except those marked with *
Ορισμένα από τα λαχανικά και τα φρούτα, είναι δικής μας φροντίδας και βιολογικής καλλιέργειας στο μποστάνι του Godai.
Some of the fruits and vegetables are biological farming and they are being produced in Godai’s vegetable garden.

caramelita, swiss chocolate, vanilla dream,
brownies, other

3.50 €

3.50 €

beer
3.50 €
5.00 €
5.00 €
6.00 €
6.00 €
16.00 €

SAN MIGUEL (DRAFT) 350ml
SAN MIGUEL (BOTTLE)
ΚΡΑΝΑΪΣ (local)
ΧΙΟΣ ΦΡΕΣΚΙΑ 330ml
IKARIOTISSA 330ml
DELPHI 750ml

by the glass
150ml

LA FARRA TREVISO Prosecco 2016, Glera Veneto

5.00€

LYRARAKIS 2016 Alagni, Crete
(white Vilana, rose Mandilari, red Kotsifali)

4.00€

τιμή κουβέρ 2.50 €

