ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΑΡΑ

Φάβα Σαντορινιά παντρεμένη με
καραμελωμένα κρεμμύδια
5,00
Σουφλέ κολοκυθιού τυριά , φρέσκο
κρεμμυδάκι και δυόσμο
6,80
Μανιτάρια γεμιστά πράσο,, μπέικον,
τυριά
7,00
Τυροκροκέτες σε σάλτσα ντομάτας
5,40
Κεφτεδάκια με δυόσμο ,σάλτσα γιαουρτιού
μαρμελάδα ντομάτας , πιτούλες
6,20
Γιαπράκια με σάλτσα γιαουρτιού
αρωματισμένη με δυόσμο
5,50
Παστουρμαδοπιτάκια ** με κασέρι ,
ντομάτα και σάλτσα πιπεριάς
6,50
Ομελέτα με καβουρμά
8,80
Φέτα τηγανητή τυλιγμένη σε τραγανό
φύλλο** με μέλι θυμαρίσιο
5,30
Μανιτάρια πλευρώτους σοτέ με σκόρδο,
αρωματικά, και γραβιέρα Κρήτης
7,00
Γαρίδες* σαγανάκι με ντομάτα
και φέτα
14,50
Καλαμαράκια τηγανητά * σε σάλτσα
ταραμά
9,80
Χταπόδι * σχάρας ( πλοκάμι )
11,50
Kαλαμάρι* τηγανιά με το μελάνι του
10,50
Πατάτες φρέσκιες τηγανητές
3,50
Αρσενικό Νάξου
5,50
Καπνιστό Μετσόβου
5,80
Γραβιέρα Κρήτης
5,30
Φέτα Ελληνική
3,50
Άρτος με συνοδευτικά
1,50

Μπιφτέκια σχάρας (κιμάς μοσχάρι 300gr)
σαλάτα ,πατάτες τηγανιτές
9,20
Γιαουρτλού κεμπάπ (αρνίσιος-μοσχαρίσιoς
κιμάς) με ψητή ντομάτα, κρεμμύδι & πίτες 9,50
Φιλετάκια κοτόπουλο μαριναρισμένα
με γιαούρτι, μουστάρδα ,λεμόνι
9,40
Παϊδάκια αρνίσια (300γρ.) τηγανητές πατάτες
και λαδολέμονο μελιτζάνας
12,00
Μοσχαρίσια Σπαλομπριζόλα , τηγανητές
πατάτες & σάλτσα ψητού
500 gr
18,50
700 gr
23,00
Μοσχαρίσιο φιλέτο γάλακτος (300gr) με
σάλτσα Μαυροδάφνης, τηγανιτές πατάτες 22,00
T- bone νεαρού μόσχου (450 gr) με πατάτες
τηγανιτές
16,00
Ψαρονέφρι σχάρας μαριναρισμένο με
πάπρικα , θυμάρι, ψητές ντομάτες &
πατάτες τηγανιτές
10,00
Συκώτι μόσχου με καραμελωμένα κρεμμύδια
και πουρέ πατάτας
11,50
Μεζεκλίκια για 2 άτομα
(ποικιλία κρεατικών) κοτόπουλο, ψαρονέφρι,
πανσέτα, παϊδάκια , μπιφτέκι, λουκάνικο
με ντιπ και πατάτες τηγανητές.
23,50
Γαρνιτούρα φρέσκα ψητά λαχανικά
ή βραστά λαχανικά
1,50

ΣΑΛΑΤΕΣ
Ανάμικτα τραγανά σαλατικά με ψητό
μανούρι, ψητά λαχανικά, ντομάτες,
καρύδια με βινεγκρέτ βαλσάμικο
7,80
Ελληνική σαλάτα (χωριάτικη)
με παξιμάδι
7,50
Κρητική "σίζαρ" με κοτόπουλο,, κρουτόν και
γραβιέρα Κρήτης
7,50
Ντομάτα με μυζήθρα Χανίων και
βινεγκρέτ μελιού
7,50
Ρόκα με σπανάκι ,κατσικίσιο τυρί , προσούτο
Ευρυτανίας & αποξηραμένα βερίκοκα
8,50
Ντάκος από χαρούπι , ντομάτα, φέτα
6,50
Πλιγούρι με ντομάτα και πιπεριά
6,70
Χόρτα βραστά
5,00

ΑΛΟΙΦΕΣ
Μελιτζανοσαλάτα , καπνιστή
μελιτζάνα στα κάρβουνα
5,50
Τυροκαυτερή , τυρί φέτα και πιπεριά
καυτερή
4,90
Τζατζίκι , γιαούρτι στραγγιστό με αγγούρι
σκόρδο, ελαιόλαδο
4,70

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Μοσχάρι "χουνγκιάρ"
με πουρέ μελιτζάνας
10,90
Κότσι μοσχαρίσιο σάλτσα μουστάρδας
και τηγανιτές πατάτες
12,50
Στηθοπλευρά μοσχαρίσια με πατάτες
τηγανιτές
11,00
Κόκορας με Φλωμάρι Λήμνου , σάλτσα
ντομάτα και ξινομυζήθρα
13,50
Μάγουλα από μοσχάρι γάλακτος
με σπαστές πατάτες και χόρτα
13,50

ΨΑΡΙΑ
Σολομός ψητός με κρέμα λεμονιού
και τσιγαριαστά χορταρικά
12,80
Τηγανητός λουκουμάς μπακαλιάρου*
με σκορδαλιά
9,80
Λαβράκι φιλέτο γεμιστό με γαρίδα*
και σος λεμονιού
15,50
Ψάρια ημέρας τιμή κιλού
42,00

ΖΥΜΑΡΙΚΑ- ΡΙΖΟΤΑ
Λιγκουίνι με γαρίδες*
Κριθαρότο με θαλασσινά ( μύδια,
γαρίδα *, καλαμάρι *, vongole )
Pιζότο μανιταριών
Ριζότο με σπανάκι, ντομάτα , λεμόνι
και γραβιέρα Κρήτης

15,90
13,50
11,00
9,50

ΓΛΥΚΑ
Σουφλέ σοκολάτας
4,80
Μους σοκολάταs bitter και γάλακτος
αρωματισμένη με κονιάκ και ρόδι
4,80
Μοντέρνο Εκμέκ με σιροπιασμένο τσουρέκι,
παγωτό μαστίχα και σιρόπι βύσσινο
4,80
Kαρυδόπιτα με σάλτσα σοκολάτας
4,80
Κρέμα "μαχαλεμπί" βανίλια, μαστίχα,
ροδόνερο, σάλτσα φράουλας ,φιστίκια και
παγωτό κρέμα
4,80
Ραβανί
4,50
Κυδώνι ή μήλο ψητό
4,50
Χαλβάς σιμιγδαλένιος
3,50
Φρέσκα φρούτα εποχής
4,50
Ποικιλία παγωτών (2 μπάλες)
4,00

Aγορανομικός Yπεύθυνος: ΖΙΜΠΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις
ΦΠΑ 24% - ΔΦ 0,5% - Σέρβις
Το εστιατόριο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει έντυπα
δελτία, σε ειδική θέση για την διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας αγορανομικού ,
υγειονομικού ή φορολογικού περιεχομένου
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΣΕΙ EAN ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ( ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ )

Κατεψυγμένα προϊόντα. * **
Γαρίδες* , μπακαλιάρος * χταπόδι* , καλαμάρι *
Φύλλο σφολιάτας **
Frozen products. * **
Shrimps*, cod fish * Octapus * squid *
flaky pastry **

ΚΑΦΕΣ
Ελληνικός

2,70

Ελληνικός διπλός -

3,00

Espresso

2,70

Espresso διπλό

3,00

Cappuccino

3,30

Φίλτρου

2,70

