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Ορεκτικά 

 
1) Μύδια αχνιστά σε ζωµό από κρασί και κρεµµύδια (mariniere) 

£7.75 
2) Γαλλική κρεµµυδόσουπα £5.75 

3) Χορταστική ψαρόσουπα µε θαλασσινά £7.50 
4) Πατατόσουπα µε κολοκυθάκια και δυόσµο £5.75 

5) Μεγάλες Γαρίδες σχάρας µε βούτυρο και σκόρδο £8.50 
6) Μεγάλες Γαρίδες καθαρισµένες, κρύες µε δύο είδη µαγιονέζας 

£8.50 
7) Σκορδόψοµο µε επάληψη από πατέ ελιάς και ατζούγιας £4.75 

8) Σαλάτα µε ψητό γιδοτύρι και πουρέ από άσπρα φασόλια 
αρωµατισµένο 

µε δενδρολίβανο £6.75 
9) Σταµνάκι µε Γαρίδες µαγειρευµένες µε κάρρυ και κρέµα 

γάλακτος £7.00 
10) 6 Στρείδια πάνω στο κέλυφος £9.00 

11) Loch Fynes καπνιστός (σε δρυ) Σολωµός £7.75 
12) Ψητά Μανητάρια µε σκόρδο £5.75 

13) Κριτσανιστά τηγανιτά φιλέτα Μπαρµπουνιού £8.00 
14) Μεγάλη Γαρίδα, µεγάλο Χτένι και Μύδια ψηµένα µε  

βούτυρο σκόρδο και λεµόνι £8.50 
15) Πιατέλα µε κρύες µεγάλες Γαρίδες, καπνιστό Σολωµό και  

µαριναρισµένα φιλετάκια σαρδέλας £8.50 
16) Τσιγαριστά µεγάλα Χτένια £POA 

17) Φρέσκο Καλαµάρι τηγανιτό µε βούτυρο, λεµόνι,  
αρωµατικά φυτά και σκόρδο £8.50 

18) 1/2 Καβούρι κρύο η ψητό µε βούτυρο και σκόρδο £9.75 
19) Καβουροσαλάτα από φρέσκο καθαρισµένο Καβούρι £8.50 

20) Φρέσκος Μπακαλιάρος, Χτένι και µεγάλη Γαρίδα τηγανισµένα 
µε κουρκούτι 

(tempura) £9.00 
 

Παρακαλούµε ενηµερώστε µας αν έχετε αλεργία σε κάποια 
συστατικά. 
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Κύρια Πιάτα 
 

1) Ολόκληρη Γλώσσα (Lemon Sole) £POA 
2) Ολόκληρη Γλώσσα (Brixham Plaice) £POA 

3) Ολόκληρο Λαυράκι £POA 
4) Ολόκληρο Μπαρµπούνι £POA 
5) Ολόκληρο Χριστόψαρο £POA 

6) Ολόκληρο Σελάχι £POA 
7) Ολόκληρη Πεσκαντρίτσα από το Star Point £POA 
8) Καβούρι ολόκληρο η 1/2, Αστακούς της περιοχής.  
Σερβίρονται κρύα η µε σκόρδο και λεµόνι £POA 

9) Φιλέτο Γλώσσας (Plaice) γεµιστό µε καπνιστό Σολωµό η 
καθαρισµένες 

µικρές Γαρίδες και ψηµένο µε σάλτσα τυριού £15.75 
10) Φρέσκο Σολωµό στο φούρνο µε Μαροκινά αρωµατικά φυτά 

σερβιρισµένο µε φρέσκια κρέµα και σπιτική µπανάνα τουρσί £15.50 
11) Ψάρι τηγανιτό µε κουρκούτι και πατάτες τηγανιτές  

(τυπικό Αγγλικό Fish and Chips) £13.75 
12) Σπεσιαλιτέ µε τρία φιλέτα ψαριών. 

Ξεχωριστές µικρές µερίδες από τα τρία παραπάνω πιάτα καθένα  
Μαγειρευµένο όπως περιγράφεται £17.50 

13) Μεγάλα Χτένια τεµαχισµένα και τηγανισµένα µε µανητάρια,  
βερµούτ και λεµόνι £19.50 

14) Ποικιλία από φιλέτα ψαριών τηγανισµένα σε κουρκούτι (tempura) 
και συνοδευόµενα από 3 σάλτσες (dips) £18.50 

15) Χοντρή φέτα φρέσκου Μπακαλιάρου στη σχάρα η στο φούρνο µε 
λάδι ελιάς, 

αρωµατικά φυτά και σκόρδο £18.50 
16) Φέτα φρέσκου Μπακαλιάρου µε µεγάλες Γαρίδες και Χτένια 

τηγανιτά µε κουρκούτι (tempura) £19.75 
17) Φέτα φρέσκου Μπακαλιάρου µε µικρές Γαρίδες και σάλτσα 

Θερµιδόρ £19.75 
18) Φιλέτο ψαριού στη σχάρα η µε βούτυρο και λεµόνι η ντοµάτες 

βασιλικό  
και λάδι ελιάς £21.75 

 
Όλα τα πιάτα συνοδεύονται από λαχανικά η σαλάτα και επιλογή από πατάτες. 
Παρακαλούµε ενηµερώστε µας αν έχετε αλεργία σε κάποια συστατικά. 

£* Ζητήστε τη σηµερινή τιµή. 
 


