
Ορεκτικά

The Hill  19
Aνάμεικτη σαλάτα, καρύδια πεκάν,  
τυρί Robiola και λίτσι 

The Country  21
Πατάτα με αφρό βανίλιας, μαύρη 
τρούφα και ζωμό κοτόπουλου  

Γαρίδες σουβλάκια  27
Σε φύλλο με μους μορταδέλας 

Θαλασσινά χτένια  35
Σε tempura μελανιού σουπιάς, γάλα 
καρύδας και μπέικον 

Ορτύκι  29
Ψωμί, αυγό ορτυκιού και μπρόκολο 

Τάκος καλαμποκιού  28
Με παστό βακαλάο, μοβ πατάτες και 
σγουρό μαρούλι 

Μπαρμπούνι  32
Με panzanella και λεμόνι 

Ζυμάρικά & ριΖΟτΟ

Σπαγγέτι  19
Τυρί Pecorino, μαύρο πιπέρι, μύδια σε 
σκόνη και τηγανισμένη μέντα 

Ravioli  24
Γεμιστά με κοτόπουλο, σάλτσα από 
μπρόκολο και αντσούγιες από την 
θάλασσα Cantabrico

Fagotto  29
Γεμιστά με πατάτες, σπαράγγια και 
αντσούγιες με σάλτσα από σπαράγγια 
και αυγοτάραχο 

Gragnano  31
Με ψαρόσουπα και μαλάκια

Cappelletti  27
Γεμιστά με  χοιρινό και πάπια.
Με φράουλες και ζελέ από raspberry

Ριζότο με άρωμα πεύκου και 
τραγανά σαλιγκάρια  27
Σαλιγκάρια, σκόνη από μανιτάρια 
trumpet, σκόνη από μανιτάρια porcini 

κυριως πιάτά 

The Mountain  32
Ελάφι, πολέντα, μαύρη τρούφα και 
σορμπέ Campari 

Μπακαλιάρος  37
Pil Pil και κρεμώδες κρεμμύδι 

Καλκάνι  40
Ψητό με ζαμπόν culatello, καπνιστά 
φύκια και λαχανικά 

Σουπιές  29
Με ψητές αγκινάρες

Μαριναρισμένο μοσχάρι  35
Τραγανό κουνουπίδι και κρεμμύδια με 
ξύδι βατόμουρου 

Αρνί  35
Με σπαράγγια, κρέμα από τυρί πεκορίνο 
και παστό, ψητό κρεμμύδι

επιδΟρπιά

Κρέμα Tonka με “Ivoire” ganache 
σοκολάτας  20
Eσπεριδοειδή, ξίσμα λίτσι, μαγιονέζα 
κόλιανδρου, μάνγκο coulis, φρούτα 
πάθους & sorbet τζίντζερ 

“Banoffee”  19
Μους μπανάνας, κρέμα σοκολάτας 
Caramelia & Dulce, Dulce de leche, 
θρυμματισμένο φουντούκι, μπανάνα 
coulis, φρέσκες φράουλες, παγωτό 
μπισκότο

“Stones and Mushrooms”  21
Κρέμα Yuzu, λευκή σοκολάτα & 
namelaka χαμομήλι, ξηρή μαρέγκα 
αλόης, χώμα, παγωτό μαύρου 
σουσαμιού & ταϊτιανής βανίλιας

Τριλογία σορμπέ & παγωτών  14
Παρακαλώ ρωτήστε για τις διαθέσιμες 
γεύσεις
 
Πλατώ φρούτων  15
Εποχιακά φρούτα σε φέτες και μούρα
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