Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και
στο τηγάνι μας ηλιέλαιο. Γαρίδες και καραβίδες όπου αναφέρονται είναι
βαθειάς ψύξης. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και τα τέλη και
μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ορισμένα πιάτα του καταλόγου αλλάζουν ανάλογα με την εποχή.
Για άμεση ενημέρωση επισκευθείτε το www.yellow.gr
Αγορανομικός υπεύθυνος: Κων/νος Π. Βακιρτζής

H υπηρεσία delivery δεν διατίθεται κατά την Μεγάλη Εβδομάδα
και όλες τις Επίσημες Αργίες.

Δ - Π / 12:00 - 23:00
Σάββατο / 12:00 - 18:00
Κυριακή / 18:00 - 23:00

Ρωτήστε μας για
τα πιάτα ημέρας
ή ενημερωθείτε
στο website μας!

211 1823150
ΚΡΗΤΗΣ 27 & Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14563 ΚΗΦΙΣΙΑ
www.yellow.gr
yellow.gr
yellow.gr

DELIVERY

ΣΑΛΑΤΕΣ | ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΡΙΖΟΤΑ

Σαλάτα σπανάκι με ζυμωτά φύλλα, ξινομυζήθρα και
vinaigrette άνηθο

€ 8,40

Πέννες με κοτόπουλο, μανιτάρια και φρέσκια κρέμα τρούφας               

€ 11,80

Σαλάτα κινόα με καπνιστό σολομό και εσπεριδοειδή

€11,80

Μαύρο σπαγγέτι με ουρές καραβίδας και τρίμμα αυγοτάραχου
σε λευκή σάλτσα γλυκάνισου, τζίντζερ και λάιμ

€ 15,80

Σαλάτα ντομάτα με παξιμάδι Κυθήρων, κάπαρη,
ξινομυζήθρα

€ 8,70

Σπαγγέτι alla chitarra με κρέμα παρμεζάνας και καπνιστό μπέϊκον       

€ 10,90

Σαλάτα πολύχρωμη με ψημένο τυρί chevre

€ 8,80

Ριζότο με γαρίδες και σαφράν

€ 14,30

Πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο και vinaigrette παρμεζάνας

€ 8,70

Παπαρδέλες με μοσχαρίσιο καβουρμά, ντοματίνια και γραβιέρα

€ 10,80

Σαλάτα λάχανο, καρότο, κάστανο, σέλερι, κουκουνάρι σε
vinaigrette ματζουράνας

€ 6,90

Ριζότο μανιταριών με καπνιστή μελιτζάνα και παρμεζάνα

€ 10,90

Μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα, ντοματίνια, βασιλικό και
αρωματικό ελαιόλαδο

€12,70

Τρίχρωμη σαλάτα με ξινόμηλο, καβουρδισμένο αμύγδαλο
και vinaigrette μελάσας

€ 7,30

Ψητές πατατούλες με ντοματάκια, σινάπι και μέλι

€ 4,90

Φακές με αρωματικό ρύζι, καπνιστό αλίπαστο, φουρνιστά
ψωμάκια και sauce ροδιού

€ 6,70

Σούπα ημέρας

€ 5,60

Hummus με τραγανά πιτάκια, κουκουνάρι και καπνιστή
πάπρικα

ΚΡΕΑΣ | ΨΑΡΙ
Ταλιάτα από κόντρα νεαρού μοσχαριού με πατάτες τηγανητές            

€ 15,20

Μοσχαρίσια φιλετάκια με σάλτσα μανιταριών και bearnaise

€ 16,90

Φιλέτο κοτόπουλο με τρίχρωμη Bασιλική Kινόα, μήλο και σταφίδες       

€ 12,60

€ 4,30

Σουβλάκι μοσχαρίσιο με κρεμμύδι, πιπεριά και πατάτες
τηγανητές

€ 14,40

Τυροκαυτερή, φυστίκι Αιγίνης και λάδι πάπρικας

€ 4,60

€ 12,60

Φάβα Φενεού με ραπανάκι-κάπαρη-ντομάτα

€ 4,60

Φιλετίνια από χοιρινό καρέ με σάλτσα λιαστού κρασιού, baby
πατατούλες και μελιτζάνα

Φέτα στο σουσάμι με μέλι

Κότσι από αρνάκι, σιγοψημένο με ριγανάτες πατατούλες φούρνου

€ 12,60

€ 5,10

Κεφτεδάκια μοσχαρίσια με πατάτες τηγανητές

€ 6,60

Πουγκάκια με κοτόπουλο και κάρυ σε τσάτνεϊ (μαρμελάδα)
βερύκοκο

€ 7,50

Μπουρεκάκια μελιτζάνας με τυρί και δυόσμο

Hamburger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπεϊκον, τυρί cheddar,
sauce μουστάρδας, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι και πατάτες
τηγανητές

€ 9,80

Mπιφτέκια γαλοπούλας με ψητά λαχανικά

€ 11,00

€ 6,60

Mπιφτεκάκια μοσχαρίσια με πατάτες τηγανητές

€10,80

Ψητά μανιτάρια πλευρώτους με γραβιέρα,
κρέμα και λίγο σκόρδο

€ 8,70

Γαρίδες σχάρας με ψητά λαχανικά και σάλτσα εστραγκόν

€16,40

Χειροποίητα ζυμωτά στικς με γέμιση σπανάκι, φέτα και
αρωματικά

Φιλέτο σολομού με γλάσο εσπεριδοειδών, μέλι και σωτέ
λαχανικά με σόγια

€16,00

€ 4,60
€ 4,80

Λαυράκι φιλέτο με λεμονάτο ριζότο σπανάκι και φρέσκο άνηθο

€15,10

€ 5,30

Φιλέτο μπακαλιάρου με φρικασέ λαχανικών      

€15,10

Μικρά πεϊνιρλί με κασέρι
Μικρά πεϊνιρλί με μοσχαρίσιο κιμά και κασέρι    

ΓΛΥΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΤΣΕΣ (8 κομμάτια)
Πίτσα μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα

€ 8,30

Semifreddo λευκής και μπίτερ σοκολάτας

€ 3,80

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, μπεϊκον, μοτσαρέλα, μανιτάρια            

€ 9,70

Μιλφεϊγ με κρέμα μπουγάτσα αρωματισμένη με πορτοκάλι               

€ 4,60

Πίτσα προσούτο, ρόκα, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα

€11,60

Πανακότα με σάλτσα espresso

€ 3,80

Πίτσα με παρμεζάνα,μοτζαρέλα και κρέμα λευκής τρούφας    

€11,20

Ζεστό καταϊφι με γέμιση τυριού και παγωτό καϊμάκι
(χρόνος ψησίματος15΄)

€ 4,80

Πίτσα πεπερόνε με spianata piccante, σάλτσα ντομάτας,
μοτσαρέλα

€ 10,50

Σιμιγδαλένιος χαλβάς με καβουρδισμένο αμύγδαλο,
κρέμα κανέλα και θρυμματισμένο παστέλι με σουσάμι

€ 3,60

Γλυκία πίτσα με πραλίνα φουντουκιού, τριμμένο μπισκότο
και μπανάνα

€ 8,60

Μους σοκολάτας με stevia

€ 3,80

