Ορεκτικά
Μπρουσκέτες σκόρδου, ντοµάτας µε βασιλικό *

3,5

Τριλογία dip µε πιτούλες

6,5

τζατζίκι, ταραµάς, µελιτζανοσαλάτα

Τζατζίκι

3

Τυρί σαγανάκι

4

Κρασοτύρι «Κρεµ Μπρουλέ»

5

Μανιτάρια µε σάλτσα σκόρδου * *

5

Μανιτάρια γεµιστά µε τυριά και πιπεριά Φλωρίνης

5

µαρµελάδα κρεµµυδιού, συµπύκνωση κρασιού, µπριός

5,5

Τραγανός µουσακάς σε κροκέτα
Μεζές Αγγέλου Γέροντα

λουκάνικο, κοτόπουλο, κεφτεδάκια, µε σάλτσα πιπεράτη

7

Γαρίδες “σαγανάκι” µε panko

11

Γαρίδες πάνω σε αγγουράκια µε aioli σκόρδου

11

ντοµάτα, φέτα, ούζο, σταφίδα

Ζυµαρικά (σπαγγέτι ή πέννες)
Σάλτσα ντοµάτας

6

Λαχανικά

7,5

Μπολονέζ

7,5

Μάµα Λεόνε

8,5

Γαριδοµακαρονάδα

13

σάλτσα ντοµάτας, κρεµµύδι, µανιτάρι, πιπεριά, κολοκυθάκι, καρότο,
µελιτζάνα

σάλτσα ντοµάτας, κοτόπουλο, πιπεριά, κρεµµύδι, µανιτάρι, καρότο

Καθηµερινή δηµιουργική
γαστρονοµία για το σπίτι

Επιδόρπια
Mηλόπιτα ανάποδα

πανακότα βανίλια-τόνκα, καραµελωµένα µήλα, crumble καρύδι, πεκάν
Αναψυκτικά
Εµφιαλωµένο µεταλλικό νερό (0,5/1 lt)

1,2
0,5/1

Ανθρακούχο νερό (250ml)

1,2

San Pellegrino ανθρακούχο (750ml)

2,7

3

Fix (330ml)

1,5

Noctua (330ml)

3,5

Λευκό Κρασί
9,5
Παπακωνσταντίνου φιάλη
(750ml)

22420 27052
Μεγάλου Αλεξάνδρου 36, Κως 85300

Σαλάτες

Κλασικές αξίες

Χωριάτικη

5

Ανάµεικτη

*

Σαλάτα πράσινη µε βαλσάµικο, µέλι
και θυµιανό Κωακής Γης

Μπιφτέκι του σεφ

µανιτάρια, bacon, τυρί λιωµένο και σάλτσα madeira

9,5

4,5
6,5

Μπιφτέκι ροκφόρ µε µανιτάρια

9,5

Ψαρονέφρι µε µανιτάρια και σάλτσα madeira

11

Ψαρονέφρι µε σάλτσα πιπεράτη

11

Ψαρονέφρι µε σάλτσα γλυκόξινη

11

Γλώσσα τηγανιτή (fish&chips)

8,5

6,5

Καίσαρα µε bacon
Σαλάτα µε πολύχρωµη κινόα

λόλα, κρεµµυδάκι, ραπανάκι, πράσινο µήλο, φρέσκα µυρωδικά και
βινεγκρέτ ρόδι

Σαλάτα broadway

ανάµεικτα λαχανικά, φιλέτο κοτόπουλο, µπρουσκέτες σκόρδου-ντοµάτας,
αυγό γεµιστό µε ταρτάρ, βινεγκρέτ λεµόνι

6

8,5

µε dip tartar

Σνίτσελ χοιρινό
2

Μικρή ατοµική ανάµεικτη σαλάτα

πιπεριές, καρότο, µανιτάρι, ανανάς, πορτοκάλι

µε aioli σκόρδου

Κοτόπουλο µε ανανά και σάλτσα ροκφόρ
λιωµένο τυρί, µανιτάρι

Κοτόπουλο Αστόρια

Broadway street food

παναρισµένα φιλετάκια σε κρασί-λεµόνι

Classic cheese burger µε πατάτες

100% βοδινός κιµάς, cheddar, µαρούλι, ντοµάτα, κρεµµύδι, σως

Broadway burger µε πατάτες

100% βοδινός κιµάς, cheddar, bacon, µανιτάρι, καραµελωµένο κρεµµύδι,
µαρούλι, ντοµάτα, sweet chili sauce

6,5

Fried chicken burger µε πατάτες

6,5

Τορτίγια µουσακά

3,5

Hot dog

3,5

πικάντικη µαγιονέζα, αγγούρι τουρσί, φρέσκο κρεµµύδι, λόλα
κροκέτα µουσακά, κρέµα παρµεζάνας, ντοµάτα, σάλτσα ντοµάτας
λουκάνικο χωριάτικο, cheddar, τουρσάκια chow chow, µαγιονέζα, κέτσαπ
πιπεριάς Φλωρίνης, µουστάρδα

Γύρος αλλιώς σε ψωµάκι ατµού bao

αγγούρι,γιαούρτι µαύρου σκόρδου, τραγανό κρεµµύδι

Μερίδα πατάτες τηγανιτές

3
2,5

Gluten free

Vegan

*

*

Can be vegan

Can be gluten free

9
11

Μοσχαρίσια µάγουλα στη γάστρα

13

Φιλέτο µοσχαρίσιο

18

Γαρίδες µε noodles και sweet chili

13

Γαρίδες µε κριθαρότο buerre blanc

13

κριθαράκι, σάλτσα ψητού, θυµάρι

σάλτσα πέπερ, ψητή πατάτα, ψητό καρότο
φρέσκο κρεµµύδι, τζίντζερ, σόγια, φιστίκι, σουσάµι
κρέµα φρέσκων µυρωδικών, συµπύκνωση λευκού κρασιού

Grill
Μπριζόλα µοσχαρίσια

11

Μπιφτεκάκια χωριάτικα

8,5

µε τζατζίκι και πιτούλες

Vegetarian

9,5

Κοτόπουλο µε σάλτσα πορτοκάλι

παναρισµένα φιλετάκια, πατάτα ψητή και λαχανικά

7

9

Λαυράκι ολόκληρο ψητό στη σχάρα µε λαδολέµονο

12,5

