
DESSERTS



O Chef Μιχάλης Ντουνέτας και η οµάδα του σας προτείνουν.
Our Chef Michalis Ntounetas and his team would like to suggest.
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Τα παρακάτω γλυκά παραγγέλνονται  πριν από το δείπνο, 
καθώς παρασκευάζονται κατά την διάρκεια του και απαιτούν 
35 λεπτά προετοιμασίας / ψησίματος
The following desserts should selected before your dinner because 
they need 35 minutes for preparation

TΑΡΤΑ TATIN ΜΕ ΑΝΑΝΑ
πανακότα καρύδας / σορμπέ εξωτικών φρούτων / σάλτσες 
σοκολάτας, καραμέλας και μάνγκο-φρούτου του πάθους.                                                                
Pineapple-tarte Tatin Coconut panacotta/exotic fruits sorbet / 
chocolate, caramel and mango-passion sauces

ΣΦΑΙΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
χλιαρό moelleaux  σοκολάτας / κρέμα  και καραμελωμένα                
φουντούκια / παγωτό βανίλιας Μαδαγασκάρης /
ζεστή σάλτσα σοκολάτας             
Chocolate sphere Chocolate moelleaux / cream and caramelized 
hazelnuts / Madagascar vanilla ice cream / hot chocolate sauce 

Τα παρακάτω γλυκά μπορούν να παραγγελθούν και μετά το 
τέλος του γεύματός σας:
The following desserts may be ordered after the dinner:

TIRAMISU
μπισκότα σαβαγιάρ / κακάο                                                                              
Tiramisu Savoyard biscuits / cocoa

ΠΑΒΛΟΒΑ
μαρέγκα / σαντιγί  μασκαρπόνε / μαρμελάδα φράουλας / 
φρέσκες φράουλες / φιστίκια / παγωτό βατόμουρο                                                                         
Pavlova Meringues / mascarpone whipped cream / strawberry 
marmalade / fresh strawberries / pistachios /
raspberry ice cream

ΚΡΕΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ BRULLE
γη μπισκότου / μαρέγκες / κόκκινα φρούτα του δάσους / 
παγωτό  μοσχολέμονο                                                                                                                            
Lemon cream “brulle” Biscuits / meringues / red forest fruits / lemon 
ice cream

CHOCOLATE BANOFFEE
dulce de leche / μπανάνες / σαντιγί βανίλιας                                                 
Chocolate banoffee Dulce de leche / bananas / whipped cream

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ
2 μπάλες / σάλτσες 
Ice cream variety 2 balls / assortement  sauces

Επιλογή παγωτών από τις παρακάτω γεύσεις 
Βανίλιας Μαδαγασκάρης / Βελγικής σοκολάτας, 
Φράουλας / Βατόμουρου / Σορμπέ εξωτικών φρούτων /
Σορμπέ μοσχολέμονο / Αλμυρής καραμέλας
Ice creams choices  Madagascar vanilla ice cream / Belgian 
chocolate / Strawberry ice cream / Raspberry ice cream / 
Exotic fruits sorbet / Lime sorbet / Salty caramel   

Desserts
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