
    Θαλασσινά       Περιέχει ξηρούς καρπούς       Κατάλληλο για χορτοφάγους     Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

ΜΕΝΟΥ



    Θαλασσινά       Περιέχει ξηρούς καρπούς       Κατάλληλο για χορτοφάγους     Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

Καλώς ήλθατε στο

Columbia Steak House

ΕΚΛΕΚΤΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
Στο Columbia Steak House οι σεφ χρησιμοποιούν μόνο τα καλύτερα συστατικά. 

Η βασική μας αξία είναι το βοδινό κρέας, γι αυτό κι εμείς επιλέξαμε μόνο τα καλύτερα σε ποιότητα 
USDA και AUS, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στα υψηλά πρότυπα μας. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

Η διαδικασία επιλογής για το βοδινό μας ελέγχεται σύμφωνα με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. 
Η ελεγχόμενη θερμοκρασία 1°C στο δωμάτιο κρύας αποθήκευσης,

 δίνει στο κρέας μας τον απαιτούμενο χρόνο για ωρίμανση. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Με τις άριστες ικανότητές τους, οι πεπειραμένοι μας σεφ εξασφαλίζουν τη μοναδική 

ποιότητα των ζουμερών και γευστικών στέϊκ μας. Οι μάγειρες σχάρας προετοιμάζουν το 
στέϊκ σας, στη διάσημη ανά τον κόσμο, σχάρα “Montague Grill”,  η οποία θερμαίνεται στους 

1300 ° Κελσίου. Η χαρακτηριστική γεύση των στέϊκ  οφείλεται όμως και στο ειδικό μείγμα από 
θρυμματισμένους κόκκους αρωματικού μαύρου πιπεριού. 

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Οι επιλογές στο μενού μας δεν προσφέρουν παρά μόνο τα πιο φρέσκα προϊόντα,

χρησιμοποιώντας τα πιο εκλεκτά συστατικά της αγοράς. Το άριστο προϊόν μας σε συνδυασμό
με την εξυπηρέτηση του προσωπικού μας, δεσμεύεται να κάνει την

κάθε σας επίσκεψη μια ευχάριστη και ανεπανάληπτη εμπειρία.  

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ!
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ΣΟΥΠΕΣ & BISQUES                               

Σούπα της Ημέρας                                                                                                               €9.50
Εμπνευσμένη από εποχιακά φρέσκα συστατικά 

Σούπα από οστρακόδερμα Αλάσκας                                                                          €16.00
Μια κρεμώδες σούπα με μπαχαρικά & ζωμό οστρακόδερμων

ΟΡΕΚΤΙΚΑ                                

Ταξίδι στην Άπω Ανατολή   €12.00
Δύο ρολάκια ριζόχαρτου με γέμιση πάπιας & δύο ρολάκια γεμιστά με προσούτο & κατσικίσιο τυρί, 
τραγανό Μαροκινό φύλλο, ντιπ από σουσάμι & φρέσκο κρεμμυδάκι, σάλτσα hoi sin

Μανιτάρια Πορτομπέλο      €12.00
Γεμιστά με σιγοψημένο χοιρινό, τσένταρ & σαλάτα με σπαράγγια

Τηγανιτή Πολέντα    €14.00
Με τσορίθο, μους Ελληνικής φέτας, πέστο λιαστής ντομάτας, πέστο βασιλικού, μαύρη τρούφα

Χορτοφαγικό Ταρτάρ    €14.00
Παντζάρι, αβοκάντο, μικρά καρότα, μαύρο σκόρδο, κινόα, ντομάτα,  
γλυκοπατάτα, κρεμώδη σάλτσα σόγιας με πιπερόριζα

Γαρίδες Σωτέ                                                                              €16.00
Με σκόρδο, ελαιόλαδο & τσίλι

Χτένια με κρέμα αγκινάρας Ιερουσαλήμ  €18.00
Σπαράγγια, λαρδί, προσούτο & μαύρη τρούφα

Σεβίτσε Λαβράκι  €14.00
Χούμους παντζαριού, κόλιανδρο, μοσχολέμονο, κουμ κουάτ

Τόνος Ταρτάρ                                                                    €16.00 
Σουσάμι, πιπερόριζα, τσίλι, σπιτικά πατατάκια

USDA Στέϊκ Ταρτάρ €18.00
Κλασικά συνοδευτικά καρυκεύματα, φρυγανιές σκόρδου

USDA Καρπάτσιο Βοδινού €18.00
Αγκινάρες, φινόκιο, ξύσματα παρμεζάνας
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ΣΑΛΑΤΕΣ                             

Σαλάτα του Καίσαρα                                                  €7.00      €10.00                                                                                 
Μαρούλι Romaine, μπέικον, παρμεζάνα,  
σάλτσα του Καίσαρα

 

Ελληνική Columbia                                                                                                                           €8.00              €12.00
Ντομάτες, αγγουράκι, ελιές Καλαμάτας, πιπεριές, κρεμμύδι, τυρί φέτα

Σαλάτα με Πάπια                                                                                               €10.00           €16.00
Αρωματική πάπια, πράσινη σαλάτα, καρότα,
Κινέζικο λάχανο, βινεγκρέτ με τζίντζερ κίτρου
                                             
Παντζάρι και κατσικίσιο τυρί                                                       €10.00        €16.00
Πράσινη σαλάτα, φυστίκια Αιγίνης, ρόδι, λάδι από τρούφα, βινεκρέτ κίτρου

Σαλάτα Λαχανίδα                                                                                       €17.00
Με κινόα, κόκκινο σέσκουλο, νιφάδες αμυγδάλου, μαύρες φακές, λουκουμάς  
από κατσικίσιο τυρί & καπνιστό σολομό

Σαλάτα Mozzarella Buratta                                                                                         €14.00
Ντομάτα & δυόσμος ταρτάρ, πέρλες βαλσάμικου, πέστο & ελαιόλαδο

Ανάμεικτη Πράσινη Σαλάτα                                                                                                     €14.00
Με ποσέ σύκα σε Κουμανταρία, χρωματιστά ντοματίνια & αβοκάντο

ΡΙΖΟΤΟ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
             

Ριζότο με Άγρια Μανιτάρια                                                        €14.00        €21.00
Ρύζι αρμπόριο σιγοβρασμένο με άγρια μανιτάρια & λάδι τρούφας

Ριζότο Γαρίδας                                                                                                                €25.00
Ρύζι αρμπόριο σιγοβρασμένο με μαύρο σκόρδο, γαρίδες,  
μοσχολέμονο & αφρό από οστρακοειδή

Νιόκι Πατάτας                                                                                                       €22.00
Αρνί μπρεζέ σε σάλτσα ντομάτας, τηγανητό χαλούμι & τραγανή πίτα

 ΜΙΚΡΗ        ΜΕΓΑΛΗ 

Απλή  
Με κοτόπουλο
Με γαρίδες

€10.00          €14.00                                 
€12.00          €16.00                                                                                 
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AUS                  USDA

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
BLACK ANGUS ΣΤΕΪΚ

USDA Prime Fillet                                                         200g  €36.00 | 250g €44.00 | 350g €56.00
Κομμένο από το πιο εκλεκτό βοδινό,
εξασφαλίζοντας έτσι τη μοναδικη νοστιμιά του

USDA Prime Rib Eye                                                                  300g €40.00 | 400g €48.00
Ένα από τα δημοφιλέστερα κομμάτια με το απαραίτητο
επιπλέον λίπος να ενισχύει την εξαιρετική του γεύση

USDA Prime New York Strip                                                                                    250g €34.00
Πλούσιο σε γεύση με την κατάλληλη αναλογία λίπους
που του χαρίζει γευστικότητα & ζουμερότητα

USDA Prime Porterhouse                                                                                         500g €55.00
Ένας συνδυασμός του γευστικού New York strip
με ένα μεγαλύτερο κομμάτι φιλέτου

USDA Prime T-bone                                                                                                  500g €48.00
Ένας συνδυασμός του γευστικού New York strip & φιλέτου
 
USDA Steak Combo                                                                                 (για ένα)  375g     €52.00
Συνδυασμός από prime fillet, rib eye & New York strip.                                                 (για δύο)  800g €110.00
Σερβίρεται με ψητή πατάτα & λαχανικά στη σχάρα ή στον ατμό            

ΣΠΕΣΙΑΛ ΣΤΕΪΚ
Στέϊκ Νταϊάνα 2x125g                                                                                   €38.00                €48.00
Κρεμώδες σάλτσα μανιταριών, φασολάκι, σπαστές πατάτες

Στέϊκ Πιπεριού 2x125g                                                   €38.00          €48.00
Σάλτσα μαύρου πιπερόκοκκου, σπανάκι,
σωταρισμένες πατάτες με μαϊντανό

Τα USDA στέϊκς είναι πιστοποιημένα βοοειδή Black Angus, τα οποία εκτρέφονται
χωρίς ορμόνες και πληρούν όλες τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας



    Θαλασσινά       Περιέχει ξηρούς καρπούς       Κατάλληλο για χορτοφάγους     Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

Το Oakey Black Angus στεϊκ παράγεται με τις αυστηρότερες
προδιαγραφές του συστήματος διασφάλισης ποιότητας Αυστραλίας

CARVING TROLLEY

CHATEAUBRIAND 500g                                                       €78               €90
RIB EYE 600g                                                                         €70                €80
RIB ON THE BONE (appr. 700g-1300g)                                                                  €12/100g

AUS                        USDA

ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΙΚΟ
BLACK ANGUS ΣΤΕΪΚ

AUS Black Angus, Prime Fillet                                     200g €30.00 | 250g €36.00 | 350g €48.00
Κομμένο από το πιο εκλεκτό βοδινό εξασφαλίζοντας
έτσι τη μοναδική νοστιμιά του

AUS Black Angus, Prime Rib Eye                                                      300g €36.00 | 400g €42.00
Ένα από τα δημοφιλέστερα κομμάτια με το απαραίτητο
επιπλέον λίπος να ενισχύει την εξαιρετική του γέυση

AUS Steak Combo                                                      (για ένα) 375g €48.00
Συνδυασμός από prime fillet, rib eye & New York strip.                               (για δύο) 800g €99.00          
Σερβίρεται με ψητή πατάτα & λαχανικά στη σχάρα ή στον ατμό         

Όλα τα στέϊκ σερβίρονται με Steak house μείγμα από θρυμματισμένους κόκκους μαύρου πιπεριού. 
Παρακαλούμε εάν δεν το επιθυμείτε όπως ενημερώσετε το σερβιτόρο σας.



    Θαλασσινά       Περιέχει ξηρούς καρπούς       Κατάλληλο για χορτοφάγους     Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

ΠΑΤΑΤΕΣ
Τηγανητές Πατάτες                        €3.50

Τραγανές με δενδρολίβανο         €3.50

Κλασική πατάτα φούρνου           €3.50
Ψημένη με τη φλούδα

Πουρές Γλυκοπατάτας                 €4.00

Πατάτα Πουρέ                  
Απλή                                                  €3.50                                   
Με λάδι τρούφας                                         €4.00 

Πατάτα au Gratin                           €4.00

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Κρεμώδες με σκόρδο                   €7.00
(Button, oyster, portobello)                  

Μανιτάρια του δάσους                 €7.00
Με λάδι τρούφας  (Button, oyster, portobello)

Πορτομπέλο στη σχάρα               €4.90
Μανιτάρια με θυμάρι, σκόρδο, ελαιόλαδο

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Σπαράγγια                                      €7.50
Με ξύσματα παρμεζάνας

Σπανάκι                                           €4.50
Με κρεμμυδάκια, σκόρδο, ελαιόλαδο

Κρεμώδες Σπανάκι                        €4.50
Με μοσχοκάρυδο, σκόρδο  

H.S. Σωταρισμένα κρεμμύδια      €3.50

Λαχανικά σχάρας                          €3.75

Λαχανικά ατμού                            €3.75

Μπρόκολο στη σχάρα                  €3.75
Με λαδολέμονο

ΔΙΑΦΟΡΑ
Τραγανά δακτυλίδια             μικρά €3.50 
κρεμμυδιού                           μεγάλα €4.50
Με πάπρικα

Πουρές Γλυκιάς Κολοκύθας        €3.50
με Πιπερόριζα

ΣΑΛΤΣΕΣ                      ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΑΛΤΣΑ €2.50

Ολλανδέζ   /   Μπεαρνζέζ   /   Σκόρδου με βούτυρο   /   Νταϊάνα   /  
Σάλτσα μαύρου πιπερόκοκου   /   Σάλτσα Μανιταριών   /   Columbia Μπάρμπεκιού
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ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Λαβράκι Σωτέ                                                                                €24.00
Πουρές κολοκύθας, αγκινάρα Ιερουσαλήμ, Σαλικόρνια τουρσί

Σολομός με Σουσάμι Μαριναρισμένος σε Μίσο                                            €25.00
Αβοκάντο, παντζάρι, κάπαρη & μελάνι σουπιάς

Φιλέτο Τόνου                                                                                      €25.00
Με λαχανικά στη σχάρα & σάλτσα κόλιανδρου

Ψητό Κοτόπουλο                                                                              €26.00
Πατάτες, μπρόκολο, λάδι δυόσμου

Pork Belly                                                                                                        €24.00
Ψημένο με πορτοκάλι & τεριγιάκι, τσορίθο & γλυκοπατάτες

Μπέργκερ Columbia                                                                         250g €25.00
Ντομάτα, σωτέ κρεμμυδάκι, τυρί τσένταρ, μπέϊκον, μανιτάρι πορτοπέλλο στη σχάρα,
μαρούλι, αγγουράκια τουρσί, σάλτσα Columbia, πατάτες τηγανητές, ψωμάκι brioche
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