
first things first
Bread & Butter (1 pc.) 2.5€
προζυμένιο ψωμί, sobrassada, αρωματισμένο βούτυρο με τρούφα 

Chorizo & Focaccia 8€ 
Umami Olive Fed τσορίθο, προζυμένιο φοκάτσια με σκόρδο και 
δεντρολίβανο

Beef Marmalade (2 pcs.) 9€ 
καραμελωμένα κρεμμύδια, αλάτι βανίλιας, προζυμένιο ψωμί

raw section
La Meat Maison Wagyu Tartare 22€
Olive Fed Wagyu rump steak κομμένο στο χέρι, καπνιστή 
μαγιονέζα, σάλτσα με ταχίνι-φυστικοβούτυρο, φρέσκα 
μυρωδικά, μελιτζανοσαλάτα 

Olive Fed Wagyu Carpaccio 25€
Olive Fed Wagyu μοσχαρί, μαγιονέζα λάιμ, μουστάρδα, 
κοκκάρι μαγειρεμένο σε miso και βούτυρο, μαρμελάδα τσίλι, 
παρμεζάνα

luscious greens
The Burrata  14€
ντοματίνια, βασιλικός, σάλτσα chimichurri, προζυμένιο ψωμί

Chicken Caesar Salad 19€
κοτόπουλου, Umami Olive Fed bacon, παρμεζάνα, 
κουκουνάρι, σάλτσα tahini caesar

La Meat Maison Wagyu Steak Salad 26€
Wagyu μοσχαρί, φρέσκια πράσινη σαλάτα, edamame σπόρους, 
αβοκάντο, σάλτσα mustard vinaigrette

Josper Roasted Beets 9€ 
κατσικίσιο τυρί, ψητά φουντούκια, μαύρο σουσάμι

hot section 
Eggplant & Miso 9€
yuzu, κουκουνάρι, ψημένο σουσάμι, shiso, ρόδι, σάλτσα με 
λευκό ταχίνι 

Chicken Yakitori Satay 9€
chicken thigh, φυστικοβούτυρο satay sauce, lime

Olive Fed Wagyu Meatballs 18€
σάλτσα ντομάτας και βασιλικού, παρμεζάνα, τρούφα

Umami Tacos Al Pastor (3 pcs.) 14€ 
Umami χοιρινός γύρος, πιπεριές chipotle, σάλτσα 
ταμάρινδου, ψητός ανανάς, tacos από καλαμπόκι, 
λάδι cascabel

Beef Stir Fry 18€
bok choi, baby καρότα, σάλτσα wok, ψημένο σουσάμι
(σερβίρεται με ατμιστό ρύζι)

Confit De Canard 24€
πόδι πάπιας confit, μανιτάρια shimeji, μανιτάρια portobello, 
μανιτάρια king oyster, πάστα τρούφας, chives gravy, crème 
fraîche (σερβίρονται με Tagliatelle)

Olive Fed Wagyu Bolognese 19€
Olive Fed Wagyu μοσχαρίσιος κιμάς, σάλτσα τομάτας με 
ρίγανη και βασιλικό (σερβίρονται με Tagliatelle)

steaks 
Cuts of the day €/kg
ρωτήστε το σερβιτόρο για τις κοπές της ημέρας

sweet endings 
La Meat Maison Crème Brûlée 9€
miso, καραμέλα, καστανή ζάχαρη 

Chocolate Tart 10€
παγώτο ταχίνι, tulakalum μαύρη σοκολάτα, θαλασσινό αλάτι 

Basque Burnt Cheesecake 8€
κόκκινα φρούτα, κρέμα τυρί, φρέσκια κρέμα καραμέλας 

sides 
Sauces 5€
σάλτσα Black pepper με brandy / beef fat béarnaise / 
chimichurri / σάλτσα satay 

La Meat Maison Mashed Potatoes 8€
παρμεζάνα, τρούφα

Fries 
παρμεζάνα, τρούφα 7€ 
Δεντρολίβανο, γραβιέρα 6€ 
σκέτες (σερβίρονται με καπνιστή μαγιονέζα) 5€

Roasted Cauliflower  9€
curry, γιαούρτι, κόλιανδρος, ελαιόλαδο

Grilled Vegetables  9€
ελαιόλαδο, φρέσκα μυρωδικά

Creamy Spinach  9€
μανιτάρια, παρμεζάνα

the real reason you’re 
here

house specialties
Olive Fed Wagyu Pizza 26€
Olive Fed Wagyu μοσχάρι, miso μελιού, gorgonzola, 
παρμεζάνα, σκόνη nori

Olive Fed Wagyu Burger * 20€
Olive Fed Wagyu μπιφτέκι, διπλό μπέικον, διπλό 
τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, πίκλα


