
AAllffrreeddoo’’ss  GGrraanndd  DDiinniinngg    

MMeennuu  22001177  --22001188  
  

ΟΟρρεεκκττιικκάά  &&  σσααλλάάττεεςς  
 
Βελουτέ το̟ιναµ̟ούρ & ̟ά̟ια κονφί 
λευκή σοκολάτα, βατόµουρα        13,00 € 
 
Κονσοµέ βοδινού & µοσχαρίσια µάγουλα 
ρίζες λαχανικών, χειρο̟οίητα ̟έτουρα     13,00 € 
 
Antipasti 
σ̟ιτική µ̟ρεζάολα, ̟ροσούτο τόνου 
βραχάκια ̟αρµεζάνας, τσι̟ς γραβιέρας, µανιτάρια    15,00 €  
 
Παντζάρι, σολοµός, λωτός 
φύτρες λαχανικών, χαβιάρι        15,00 € 
 
Παστράµι & ροκφόρ  
̟ανακότα ροκφόρ, κυδώνι, τουίλ φραµ̟ουάζ     15,00 €  
 
Γαρίδες & κοκοράκι 
γαρίδες, µορταδέλα α̟ό κοκοράκι & οστρακόδεµα 
κρέµα ̟αρµεζάνας, φύτρες λαχανικών     14,00 € 
 
Τόνος 
κινιλάου τόνου, τατάκι & λόµο τόνου 
µαγιονέζα γιούζου, γογγύλια, χαβιάρι     18,00 € 
 
Μ̟οκοτσίνι φουά γκρα 
φουά γκρα, κολοκύθα, µαρσάλα      18,00 € 
 
 

ΠΠάάσστταα  &&  ρριιζζόόττοο  
 
Ριζότο θαλασσινών 
γαρίδα, βασιλικό καβούρι , αυγοτάραχο, µαύρο σκόρδο    26,00 € 
 
Ριζότο µε ̟ά̟ια & κολοκύθα        
̟ορτσίνι, σαντερέλ, τρούφα         21,00 € 
 
Νιόκι Αλφρέντο 
χτένια, τσουκνίδα, ρικότα, κατσικίσιο τυρί     
̟ουρέ ̟αντζάρι, κρέµα ̟ικορίνο       18,00 € 
 
Τορτελόνι 
αστακός, κονσοµέ τσορίθο, τερίνα φουά γκρα    24,00 € 
 
Κανελόνι 
βασιλοµανίταρα, µοσχαρίσια µάγουλα, ̟ουρέ καρότου 
σος µαδέρα         20,00 € 
 
Ταλιατέλες 
̟ανσέτα, κα̟νιστή κρέµα, ̟αρµεζάνα  
ή σος µε άρωµα φρέσκων & ̟αλαιωµένων τυριών  
ή ̟ικάντικη ντοµάτα, λάδι βασιλικού, τσίλι      14,00 € 



 
 
 

ΚΚυυρρίίωωςς  ̟̟ιιάάτταα  
 
Πεσκανδρίτσα 
λουκάνικο θαλασσινών, ηµίλιαστη ντοµάτα, κρέµα ̟ά̟ρικας   26,00 € 
     
Μαύρος µ̟ακαλιάρος 
κρέµα α̟ό ψιλοφάσουλα, χαβιάρι τεµ̟ούρα, άρωµα αστακού   32,00 € 
 
Φραγκόκοτα 
ραβιόλι foie gras, κάστανο, ̟έρλες ̟ορτοκαλιού     19,00 € 
 
Μαύρος χοίρος 
κότσι, κόντρα, νιόκι κατσικίσιου τυριού, σος σοβινιόν µ̟λαν   19,00 € 
    
Αρνάκι 
νιόκι, σταµναγκάθι, σύγκλινο Μάνης 
κρέµα φέτας, σος µαυροδάφνης       24,00 € 
 
Μοσχαρίσιο φιλέτο µ̟λακ άνγκους 
φιλέτο, ̟ουρές ̟ατάτας - βατόµουρου 
κακάο, φουά γκρα         36,00 € 
 
Όσο µ̟ούκο 
̟α̟αρδέλες, ντοµάτες, κεδροκούκουτσα 
̟αλαιωµένο κατσικίσιο τυρί        23,00 € 
 
 

ΕΕ̟̟ιιδδόόρρ̟̟ιιαα  
 
Πουτίγκα κάρδαµου 
σος ρεµί µαρτίν, κρέµα γιαουρτιού 
̟αγωτό µέλι         8,00 € 
         
Αχλάδι & σοκολάτα 
µους ̟ουάρ γουίλιαµς 
βούτυρο κολοκυθόσ̟ορου       8,00 €    
 
Κορµός εσ̟ρέσο  
κρέµα γιαντούχα 
κουµκουάτ, µαριναρισµένα δαµάσκηνα     8,00 €  
 
Τιραµισού 
ζελέ αµαρέτο, ̟ικρή σοκολάτα 
σος καραµέλας, ̟αγωτό εσ̟ρέσο       8,00 € 
        
Τάρτα λεµονιού 
κρέµα λεµόνι, µ̟ισκότο φουντούκι 
µακαρόν λάιµ, ̟αγωτό µανταρίνι, κρέµα γιούζου     8,00 € 
      
Καραµέλα & σοκολάτα 
κρέµα µήλου, ̟αγωτό ̟ιστάτσιο       8,00 € 
 
 

  



  

AAppppeettiizzeerrss  &&  ssaallaaddss  
 
Topinambur velouté & duck comfit   
white chocolate & berries        13,00 € 
 
Beef consommé & veal cheek   
root vegetables, petoura pasta       13,00 € 
 
Antipasti 
homemade bresaola, tuna prosciutto 
parmesan chunks, graviera chips, mushrooms    15,00 € 
 
Beetroot, salmon, lotus  
baby leaves, caviar        15,00 € 
 
Pastrami beef & roquefort cheese 
roquefort panna cotta, quince, tuile framboise    15,00 € 
 
Shrimp & baby rooster 
shrimp & rooster mortadella  
parmesan cream, baby greens      14,00 € 
 
Tuna 
tuna kinilaw, tataki & tuna lomo  
yuzu mayonnaise, turnips, caviar      18,00 € 
 
Foie gras bocconcini  
foie gras, pumpkin, marsala                   18,00 € 
 
 

PPaassttaa  &&  rriissoottttoo  
 
Seafood risotto 
shrimp, king crab, bottarga, black garlic     26,00 €  
 
Duck & pumpkin risotto 
porcini, chanterelle, truffle       21,00 € 
 
Alfredo's Gnocchi 
scallops, nettle, ricotta cheese, goat cheese 
beetroot purée, pecorino cheese cream     18,00 € 
 
Tortelloni 
lobster, chorizo consommé, foie gras terrine       24,00 € 
 
Cannelloni  
porcini, veal cheeks, carrot purée, madeira sauce     20,00 € 
 
Tagliatelle  
pancetta, smoked cream, parmesan 
or fresh & matured cheeses scented sauce 
or spicy tomato, basil oil, chili      14,00 € 
 
 

  

  



  

MMaaiinn  ddiisshheess  
 
Monkfish      
seafood sausage, semi-dried tomato, paprika cream      26,00 € 
 
Black cod fish 
green pearl - beans cream, tempura caviar, lobster scent    32,00 € 
 
Guinea fowl  
foie gras ravioli, chestnut, orange pearls      19,00 € 
 
Pata Negra 
shank, loin, goat cheese gnocchi, sauvignon blanc sauce    19,00 € 
 
Lamb 
gnocchi, stamnagathi greens, smoked ham 
feta cheese cream, mavrodafni wine sauce       24,00 €  
 
Black Angus beef fillet 
beef fillet, cranberry potato purée  
cocoa, foie gras        36,00 € 
 
Osso bucco  
pappardelle, tomato, juniper berries 
matured goat cheese         23,00 € 
 
 

DDeesssseerrttss  
 
Cardamom pudding 
remi martin sauce, yogurt cream 
honey ice cream        8,00 € 
                    
Pear & chocolate 
poire williams mousse 
pumpkin seed butter        8,00 € 
 
Espresso log 
gianduja, cumquat, marinated prunes     8,00 € 
 
Tiramisu 
Amaretto jelly, bitter chocolate, caramel sauce, espresso ice cream  8,00 € 
 
Lemon tart 
lemon cream, hazelnut biscuit 
macaroon lime, mandarin ice cream, yuzu cream     8,00 € 
 
Caramel & chocolate 
apple cream, pistachio ice cream       8,00 € 


