À LA CARTE
Το μενού μας είναι εμπνευσμένο από γαστρονομικό πάθος φτιαγμένο από το
μηδέν αποκλειστικά βασισμένο στη φρέσκια τοπική και εποχιακή παραγωγή
προϊόντων και άρτια εκτελεσμένο από τον chef Θέμη Μίντζηρα και την ομάδα
του.
Όλα μας τα συστατικά που παρασκευάζονται, έχουν επιλεγεί με υψηλά
πρότυπα ελέγχου ετσι ώστε να γνωρίζουμε την ιχνηλασιμότητα απο το
αγρόκτημα έώς το εστιατόριό μας σύμφωνα με τις διαδικασίες του H.A.C.C.P.
μειώνοντας ταυτόχρονα το οικολογικό μας αποτύπωμα.
Ελπίζουμε να απολαύσετε το γεύμα μας όσο απολαμβάνουμε 		
εμείς την προετοιμασία του για εσάς.
Καλή σας όρεξη! Η ομάδα του Muse Bistro και του Gem Society Hotel.

A menu inspired by culinary passion, made from scratch, solely based on
fresh, local and seasonal produce, and artfully executed by our Head Chef
Themis Mintziras and his team.
All of our ingredients are chosen to be produced and sourced as close as
possible to us, in order to increase our control on the farm to fork HACCP
process and to reduce our ecological footprint.
We hope you enjoy your meal as much as we did when preparing
it for you.
Bon appétit, The team at Muse Bistro and The Gem Society Hotel

ΣΑΛΑΤΕΣ ... SALADS
Καραβίδες με άγρια ρόκα και εσπεριδοειδή, βινεγκρέτ πορτοκαλιού
Crayfish with wild rocket and citrus, orange vinaigrette

16 €

Χωριάτικη σαλάτα του Muse Bistro
The Muse Bistro’s Greek salad

12 €

Βλαστάρια από σπανάκι με ψητό μανούρι, αποξηραμένα σύκα,
λαδολέμονο μαύρης ελιάς
Spinach leaves with grilled manouri cheese, dried figs,
black olives and lemon vinaigrette

10 €

Baby gem μαρουλιού με προσούτο και μοτσαρέλα, βινεγκρέτ βασιλικού
Baby gem lettuce with prosciutto and mozzarella, basil vinaigrette

14 €

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ... STARTERS
Αθηναϊκή με γαύρο μαρινάτο, καπνιστή πέστροφα και ζελέ ούζου
‘’Athenian salad’’ with marinated anchovies, smoked trout and ouzo gelée
Μοσχαρίσιο ταρτάρ με εκχύλισμένο καφέ, chips ρυζιού και φύλλα μουστάρδας
Coffee infused beef tartare, rice chips and mustard leaves

7€
12 €

Ταρτάρ ντομάτας με καπνιστή μελιτζάνα σε προζυμένιο φρυγανισμένο
9€
ψωμί, λάδι βασιλικού		
Tomato tartare with smoked eggplant on sourdough toast, basil oil

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ... HOT STARTERS
Κροκέτες βραχόψαρων, προσούτο Ευρυτανίας, πικάντικη μάγιο με πάπρικα
Rockfish croquettes, Evritania prosciutto, spicy paprika mayo

12 €

Σουβλάκι με τραγανό pulled pork, γιαούρτι, μαρμελάδα ντομάτας
Crispy pulled pork souvlaki, yaourti, tomato marmalade

8€

Μπρουσκέτα λαχανικών, μους φέτας, λάδι τρούφας
Vegetables bruschetta, feta cheese mousse, truffle oil

7€

ΚΥΡΙΩΣ ... MAIN DISHES
Ραβιόλι μουσακά, κρέμα ανθότυρο
Moussaka ravioli, anthotyro cheese cream

12 €

Γιουβέτσι με γαρίδες flambé με ούζο, bisque καραβίδας
Shrimp flambé with ouzo, orzo giouvetsi with tomato, crayfish bisque

14 €

Χτένια σοτέ, κρέμα σελινόριζας, τραγανό bacon, μαύρα chips ρυζιού
Sautéed scallops, celery root cream, smoked trout, rice chips with cuttlefish ink

16 €

Λαυράκι σoτέ, κουσκούς με Φινόκιο και καπνιστά μύδια, λαδολέμονο
Pan-seared sea bass, couscous with fennel and smoked mussels, lemon and olive oil dressing

18 €

Ταλιάτα από μοσχαρίσιο φιλέτο, πουρές πατάτας με λάδι τρούφας, ψητό καλαμπόκι,
σιμέτζι μανιτάρια, demi-glace
Beef fillet tagliata, potato purée with truffle oil, grilled corn, shimeji mushrooms, demi-glace

20 €

Κοκοράκι με δυο υφές, πουρές γλυκοπατάτας, κρέμα σφέλας
Cockerel with two textures, sweet potato purée, sfela cheese cream

14 €

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ... DESSERTS
Τάρτα σαμπλέ, κρέμα σοκολάτας, παγωτο σοκολατας, σφουγγάρι σοκολάτας
All-chocolate sablé tart, cream, Génoise and ice cream

9€

Πανακότα λεμόνι, κουλί καρπουζιού, γρανίτα μένταςι
Lemony panna cotta, watermelon coulis, mint granité

6€

Σιροπιαστό κέικ αμυγδάλου με καρπάτσιο ανανά, κρέμα Anglaise αρωματισμένη με λεβάντα
Almond syrup cake with pineapple carpaccio, lavender infused crème Anglaise

7€

Μαντολάτο παγωτό με φυστίκια Αιγίνης, κουλί φράουλας
Nougat ice cream with Aegina pistachios, strawberry coulis

8€

ΠΑΓΩΤΆ & ΣΟΡΜΠΈ ... ICE CREAM & SORBET
Παγωτά: σοκολάτα, βανίλια, φιστίκι, μπανάνα, καϊμάκι
Ice cream: chocolate, vanilla, pistachio, banana, kaimaki

Μπάλα
per scoop

2.70 €

Σορμπέ: μαύρη σοκολάτα, φράουλα, μάνγκο, λεμόνι
Sorbet: dark chocolate, strawberry, mango, lemon

Μπάλα
per scoop

2.70 €

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ... WHITE WINE
Μοσχοφίλερο, Κτήμα Μπουτάρη, 2018 (ποτήρι)
Moschofilero, Boutari Estate, 2018 (by the glass)

6€

Μαντινεία, Κτήμα Τσέλεπου, Μοσχοφίλερο, Π.Ο.Π. Μαντινεία, 2019
Mantinia, Tselepos Estate, Moschofilero, P.D.O. Mantinia, 2019

24 €

Κτήμα Γεροβασιλείου Λευκό, Μαλαγουζιά - Ασύρτικο, Π.Γ.Ε. Επανομή, 2019
Gerovassiliou Estate White, Malagousia - Assyrtiko, P.G.I. Epanomi, 2019

30 €

Τέσσερις Λίμνες, Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Chardonnay - Gewurztraminer, Π.Γ.Ε Φλώρινα, 2019 32 €
Tesseris Limnes, Kir-Yianni Estate, Chardonnay - Gewurztraminer, P.G.I. Florina, 2019
Κλίμα Κλίμα, Ασύρτικο, Κτήμα Τσάνταλη, Βιολογικό, Π.Γ.Ε. Χαλκιδική, 2018
Klima Klima, Organic Assyrtiko, Tsantali Estate, P.G.I. Chalkidiki, 2018

28 €

Κτήμα Άλφα Sauvignon Blanc, Αμύνταιο Π.Γ.Ε Φλώρινα, 2019
Alpha Estate Sauvignon Blanc, Amyntaio P.G.I. Florina, 2019

43 €

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ ... RED WINE
Αγιωργίτικο, Κτήμα Μπουτάρη, 2018 (ποτήρι)
Agiorgitiko, Boutari Estate, 2018 (by the glass)

6€

Κράτιστος Αγιωργίτικο, Κτήμα Λύκος, Π.Ο.Π. Νεμέα, 2015
Kratistos Agiorgitiko, Lykos Estate, P.D.O. Nemea, 2015

30 €

Κτήμα Άλφα - Syrah - Ξινόμαυρο - Merlot, Αμύνταιο, 2016
Alpha Estate - Syrah - Xinomavro - Merlot, Amyntaio, 2016

48 €

“Εὖ”, Κτήμα Νίκου Λαζαρίδη, Merlot - Grenache, Αγορά Π.Γ.Ε. Δράμας, 2016
“F”, Estate Nico Lazaridi, Merlot / Grenache, Agora Dramas, P.G.I., 2016

32 €

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ ... ROSÉ WINE
Ονειροπαγίδα Syrah Κτήμα Κανιάρη, Π.Γ.Ε.Μέγαρα (ποτήρι)
Oniropagida Syrah, Kaniari Estate, P.G.I.Megara (by the glass)
Grenache Rouge, Οινοποιείο Λύκου, Ερέτρια, 2018
Grenache Rose, Winery Lykos, Eretria, 2018

6€

28 €

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ ... SPARKLING WINE
Peleano ροζέ, Μοσχοφίλερο, Π.Ο.Π. Μαντινείας, 250 ml
10 €
Peleano rosé, Moschofilero, P.D.O. Mantinia, 250 ml		
Godibile Prosecco D.O.C., Extra Dry, 2018

26 €

Canti Prosecco D.O.C. Ice, Demi Sec

25 €

