Δροσερή σαλάτα με noodle, λαχανικά, σόγια, ταχίνι
Σαλάτα με κατσικίσιο τυρί σε κρούστα από καλαμπόκι, φρέσκο αχλάδι, βινεγκρέτ σαγκουίνι-δυόσμο
Σαλάτα με σπανάκι και αναρή, καραμελωμένα φύλλα σπανακόπιτας, βινεγκρέτ από σιρόπι άνηθου

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Ceviche λαβράκι, πορτοκάλι, lime, φύκια, σπόροι chia
Ταρτάρ μοσχάρι, τρούφα, κράκερ tapioca-παντζάρι
Φιλέτο τόνου, πουρές μελιτζάνας, ψητά κρεμμυδάκια, σάλτσα από τζίντζερ-σόγια
Bao buns, φιστικοβούτυρο, ταχίνι, μανιτάρια
Bao buns, χοιρινά μάγουλα, μαγιονέζα τρούφας, πίκλες αγγούρι
Gyoza γαρίδας, σάλτσα lemongrass-καρύδα-lime
Gyoza πάπιας, βερίκοκο, σάλτσα yuzu-τρούφα

ΚΥΡΙΩΣ
Ριζότο με μανιτάρια, φουντούκι, μαύρη τρούφα
Ριζότο με καλαμάρι και μελάνι σουπιάς
Λιγκουίνι με γαρίδες, κολοκύθι, ντομάτες κονφί, βασιλικό
Λαβράκι φιλέτο, ζεστή σαλάτα από αγριόχορτα, πουρές σελινόριζα, σάλτσα καρότο-πορτοκάλι-τζίντζερ
Φιλέτο σολομού, πουρές παστινάκι, μαύρο σκόρδο, σάλτσα σταφύλι
Κοτόπουλο γεμιστό με μανιτάρια, παρμεζάνα, πουρές καλαμπόκι
Φιλέτο μόσχου, τερίνα πατάτας, πουρές μανιταριού, μαύρη τρούφα, σάλτσα σταφυλόμελο-σόγια

ΓΛΥΚΑ
Κρέμα βανίλιας, μαρέγκες lime, φράουλες, βασιλικό
Cremeux μαύρης σοκολάτας, μαρέγκες εσπρέσο, crumble βρώμης, παγωτό malt whisky

*Η γαρνιτούρα στα πιάτα δεν μπορεί να αλλάξει *Αφαιρέσεις υλικών μπορούν να γίνουν μόνο σε συγκεκριμένα πιάτα
*Χρησιμοποιούμε μόνο έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο *Η κουζίνα δεν χρησιμοποιεί σκόνες μαγειρικής, κονσέρβες και
φούρνο μικροκυμάτων *Το ψωμί παρασκευάζεται με προζύμι στο thegym *Τα γλυκά του menu παρασκευάζονται στο thegym
*Όλα τα κρέατα, ψάρια και πουλερικά είναι νωπά

Noodle salad, vegetables, soy-tahini dressing
Goat cheese salad crusted with corn, fresh pear, sanguine-spearmint vinaigrette
Spinach salad with anari cheese, crusted parmesan, dill syrup vinaigrette

STARTERS
Sea bass ceviche, orange, lime, seaweed, chia seeds
Beef tartare, truffle, tapioca-beetroot cracker
Tuna fillet with mashed eggplant, grilled onions, ginger-soy sauce
Bao buns, peanut butter, tahini, mushrooms
Bao buns, pork cheeks, truffle mayo, cucumber pickles
Shrimp gyoza, lemongrass-coconut-lime sauce
Duck gyoza, apricot, yuzu-truffle sauce

MAIN
Risotto with mushrooms, hazelnut, black truffle
Risotto with squid and squid ink
Linguine with shrimps, zucchini, confit tomatoes, basil
Seabass fillet, warm wild greens salad, celeriac puree, carrot-orange-ginger sauce
Salmon fillet, parsnip puree, black garlic, grape sauce
Chicken fillet stuffed with mushrooms, parmesan cheese, mashed sweet corn
Beef steak filet, potato terrine, mushroom puree, black truffle, grape honey-soy sauce

DESSERTS
Vanilla crème, lime meringues, strawberries, basil
Bitter chocolate cremeux, espresso meringues, oat crumble, malt whisky ice cream

*The garnish of our dishes cannot be changed *Removals are allowed on certain dishes only
*We only use extra virgin organic olive oil *Our kitchen does not use cooking powders, canned foods or microwave *Bread is
baked with yeast at thegym *The desserts on the menu are prepared at thegym *The meat, fish and poultry that are used are all
fresh

