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A N D R E A S K L AV D I A N O S

CHAPTER
ONE

Tuna Tartare
Μαριναρισμένος φρέσκος τόνος
με aji Amarillo, lime και pepper soya.
Συνοδεύεται από σαλάτα wakame και ζωμό dashi.
Fresh tuna marinated in aji Amarillo,
lime and pepper soya
Served with a wakame salad in a dashi broth.

€11,00

Beef Carpaccio
Ρολάκια από τρυφερό φιλέτο μόσχου
γεμισμένα με ricotta και ρόκα

Tender beef fillet rolls
stuffed with ricotta and rocket salad
Served with a wild garlic remoulade sauce.

€9,00

G
GREEN
FIELDS

Salmon

Μαριναρισμένες φέτες από αγγούρι, τραγανά φύλλα
πράσινης σαλάτας,με ψητά μανιτάρια και αβγό pose.
Συνοδεύεται από σολομό επάνω σε crostini.
Marinated cucumber slices,
crunchy green salad leaves,
roast mushrooms and poached egg
Served with salmon on crostini.

€9,00

Garden Cobb

Ποικιλία από φύλλα σαλάτας με φιλετάκια από
μαριναρισμένο κοτόπουλο, ντοματίνια και garden dressing.

MENU BY

A variety of salad leaves with marinated chicken fillet,
baby tomatoes and a garden dressing.

€6,50

Buddha Bowl

Ανάμεικτη κινόα, ρεβύθια, φέτα,
φρέσκα λαχανικά, αβγό, φύτρες μουστάρδας,
guacamole και βινεγκρέτ Dijon.
Mixed quinoa, chickpeas, feta cheese,
fresh vegetables, egg, mustard sprouts,
guacamole and Dijon dressing.

€6,50

L

LEGACY
DISHES

Bao Buns
Αφράτα ψωμάκια ατμού γεμισμένα
με pulled pork και λαχανικά.
Soft steamed buns stuffed
with pulled pork and vegetables.

€12,00

Big Bosses Burger
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200γρ. με αφράτο μπριός,
cheddar sauce, candy μπέικον και τηγανιτό αβγό.
Beef burger 200gr with cheddar sauce,
candied bacon and fried egg in a soft brioche.

€7,50

Panini Lover
Αφράτο ψωμάκι γεμισμένο με porchetta,
μοτσαρέλα και onion chips.
Συνοδεύεται από πατάτες.
Soft bun stuffed with porchetta,
mozzarella and onion chips.

€7,50

Deep Fried Chicken
Φιλέτο κοτόπουλο
μαριναρισμένο σε Cajun buttermilk,
παναρισμένο με αλεύρι
σερβιρισμένο σε αφράτο μπριός.
Συνοδεύεται από causa mayo coleslaw.

Chicken fillet marinated in Cajun buttermilk
and breaded with gluten free flour.
Served with causa mayo coleslaw.

€7,00

Aji Tuna Tacos
Τάκος γεμισμένα με φρέσκο τόνο,
πιπεριές jalapeno, avocado, καλαμπόκι
και φρέσκια σαλάτα με χυμό lime.

Stuffed with fresh tuna, jalapeno peppers,
avocado, sweetcorn and a fresh salad
with lime juice.

€9,00

S

SIGNATURE
TASTES

Yakitori

Φρέσκος σολομός, τόνος και γαρίδες
στη φωτιά μαριναρισμένα σε ασιατικά υλικά.
Συνοδεύεται από sauce variety.
Fresh salmon, tuna and grilled prawns
marinated in Asian ingredients
and served with a variety of sauces.

€14,00

Shrimp Νoodles

Νουντλς αβγού με γαρίδες και λαχανικά
αρωματισμένα με ginger και lemongrass.
Egg noodles with prawns and vegetables
flavoured with ginger and lemongrass.

€6,50

House Made Pizza

Χειροποίητη ζύμη με μοτσαρέλα, προσούτο
και φρέσκα ντοματίνια μαριναρισμένα
με πέστο βασιλικού και πέρλες βαλσάμικο.
Home-made pastry with mozzarella,
prosciutto and fresh baby tomatoes marinated
with basil pesto and balsamic vinegar pearls.

€9,00

Open Faced Burgers

Ζουμερά μπιφτέκια επάνω σε φέτες ψωμιού
αλοιμένες με Nduja, κρέμα τυριού μαριναρισμένη
με chilli paprika jalapeno και onion chips.
Succulent beef burgers on slices of bread spread
with Nduja salami and cream cheese, marinated with
jalapeno chillies and onion chips.

€6,50

Grilled Beef

Ζουμερά φιλετάκια από μοσχάρι, flat bread
αλοιμένο με guacamole και ποικιλία
από συνοδευτικά και πατάτες shredded.
Succulent small beef fillets,
flat bread spreaded with guacamole.
Various side dishes and hash browns.

€9,00

S
SWEET
LUST

Creme Brûlée

Η διάσημη κρέμα
αρωματισμένη με βανίλια.
The famous
vanilla-flavoured cream

€5,50

Chocolate Tart

Τραγανή τάρτα γεμισμένη
με ζεστή sauce σοκολάτας και ποικιλία
από φρούτα του δάσους.
Crispy tart filled with hot chocolate sauce
and a variety of fruits of the forest.

€6,00

Βογατσικού 3, Θεσσαλονίκη
info@vogatsikou3.gr
www.vogatsikou3.gr

Aγορανομικός
Υπεύθυνος:
Kέδες Ιωάννης

Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ, και ο Δημοτικός φόρος.
Το κατάστημα υποχρεούται να εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής
και να τηρεί δελτίο παραπόνων.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣH ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΑΝ ΔΕN ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CUSTOMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE
OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED

