στο

Τελλόγλειο
“Στο ΑνφάνΓκατέ στο Τελλόγλειο είμαστε περήφανοι για
τους προμηθευτές μας και δεν διστάζουμε να τους αναδείξουμε και να τους προβάλουμε στους ανθρώπους
που μας επισκέπτονται. Λαχανικά και κρέατα προέρχονται από μικρές φάρμες και μικρούς παραγωγούς προσπαθώντας πάντα να έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στον τόπο μας. Με σεβασμό και εκτίμηση
σ'αυτά που δόθηκαν σ'εμάς και πρέπει να δοθούν από
εμάς.”

ΣAΛΑΤΕΣ
Η γλάστρα που έπεσε

11,00

Η Πανσέτα

πολύχρωμα ντοματίνια, παπαρδέλες

χοιρινή πανσέτα μαύρου χοίρου

αγγούρι, πολύχρωμες πιπεριές, φέτα,

Το Κότσι

κάπαρη, χώμα ελιάς

Το κολοκύθι

16,00
18,00

κρέμα τραχανά, πατάτες baby

9,50

παπαρδέλες κολοκύθι,

Οσομπούκο

19,00

βιολογικό μοσχαρίσιο κρέας Ευβοιότοποι, σάλτσα
ντομάτας, λαχανικά, πουρές πατάτας

παπαρδέλες αγγούρι, ρυζόφυλλο,
φρέσκα μυρωδικά

Η Ταλιάτα

Χόρτα

μοσχαρίσιο διάφραγμα Black Αngus Φάρμα
Κουτσιώφτη, κρέμα αγγινάρας Ιερουσαλήμ,
σάλτσα κρασιού

7,00

χόρτα εποχής, αγουρέλαιο, λεμόνι,
ανθός αλατιού

Κοτόπουλο βιολογικό

Η πατάτα

στήθος κοτόπουλο Ευβοιότοποι,

8,50

καπνιστό μπέικον, κάπαρη, φρέσκο

15,00

πατάτες φούρνου

Καπνιστή Χοιρινή

κρεμμυδάκι, μους φέτας

19,00

16,00

καπνιστή χοιρινή Τσιανάβα, πατάτες baby

Γιαουρτλού

OΡΕΚΤΙΚΑ
Αλοιφές

στο

Τελλόγλειο

MENU

μυρωδικά, σάλτσα ντομάτας, φωλιά τορτίγιας

11,00

χούμους, λευκός ταραμάς, μελιτζάνα

Γκερεμέζι

9,00

κατσικίσιος κορμός σε φωλιά από

12,00

τσίλι και flakes λαδοτύρι ζακύνθου

8,50

μαύρο σουσάμι, μέλι βιολογικό

Το ραβιόλι

11,00

χειροποίητο ραβιόλι με γέμιση
μοσχαρίσια μάγουλα, κρέμα τραχανά,
σάλτσα ντομάτα

Το Ορντέβ

Τα μάγουλα

17,00

Η μελιτζάνα

15,00

Το Βurger

φύλλο κρούστας, φέτα, πορτοκάλι,

“Το φαγητό είναι πάνω από όλα Μνήμη.
Μνήμη που ξυπνά εκεί που δεν το περιμένεις”.

17,00

φιλέτο ψάρι ημέρας,
σωταρισμένα λαχανικά, μυρωδικά

ριζότο καπνιστής μελιτζάνας

χειροποίητο νιόκι με πατζάρι, γραβιέρα

Φέτα spring rolls

Το Ψάρι

βιολογικά μοσχαρίσια μάγουλα Ευβοιότοποι,
παπαρδέλες, σάλτσα ντομάτας

κανταϊφι, με μαρμελάδα περγαμόντο

Νιόκι πατζάρι

13,00

σουτζουκάκια βουβαλίσια Μπόρα, γιαούρτι με

12,00

ντολμαδάκια, γαύρος μαρινάτος,

ΓΛΥΚΑ
Μους Lime

8,50

πετιμέζι φρούτων

Η Σοκολάτα

λευκός ταραμάς, γραβιέρα

12,50

brioche με άνθρακα, μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black
Angus Φάρμα Κουτσιώφτη 180γρ, μαρμελάδα
ντομάτας, μετσοβόνε, μαγιονέζα αρωματισμένη
με τρούφα, καραμελωμένα κρεμμύδια, μεσκλάν

9,00

γκαναζ σοκολάτας με ροζ πιπέρι και ανθό αλατιού,

Σουφλέ πατάτας

8,00

μπισκότο αρωματισμένο με πορτοκάλι, Φρούτα

μανιτάρια, μπέικον, μυρωδικά, gouda

Βραχάκια πατάτας

6,50

Πατάτες κομπλέ

8,50

σιφόν παρμεζάνας, προσούτο

Αυγά στο τηγάνι
Δύο μεγάλα βιολογικά αυγά,
με στάκα, τρούφα και ανθό αλατιού

8,00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝOY
Χειροποίητες κοτομπουκές με τηγανητές
πατατούλες

8,50

Σουτζουκάκι 100% μοσχάρι με τηγανητές
πατάτες

9,00

Σπαγγέτι βιολογικό με κόκκινη σάλτσα ή χωρίς

8,50

* το κουβέρ μας περιλαμβάνει χειροποίητη τριλογία ψωμιών, ελαιόλαδο και εμφιαλωμένο νερό κόστος κατ’ ατομο 1.5 ευρώ

