
    Το Ρακάδικο της Περσεφόνης 

Περσεφόνης 7, Αθήνα. Τηλ. 210 3470587



Τα Δροσερά μας 
Ελληνική Σαλάτα 7,50
 Η παραδοσιακή μας Χωριάτικη 

Περσεφόνη 8,60
Πράσινη σαλάτα με φλοίδες απάκι, γραβιέρα, 
λουσμένη με σως βινεγκρέτ μελιού

Εποχής 7,00 
Ένα κράμα απο όλα τα καλούδια 
που προσφέρει ο παραγωγός

Του Βοσκού 7,90 ευρω
με πατάτα, ελιές, κρεμμύδι, αυγό βραστό, ντομάτα, 
τυρί μαλάκα, ελαιόλαδο, ρίγανη 

“Αλοιφές” και Κρύα Ορεκτικά
Aλανιάρικη Κοτοσαλάτα χειροποιήτη 5,50
( Σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, με φρέσκο στήθος 
κοτόπουλου, αγγουράκι, καρότο, φρέσκο 
κρεμμυδάκι, μυστική σως μαγιονέζας και 
επιλεγμένα μυρωδικά)

Τζατζίκι χειροποιήτο 4,50
Πλασμένο βάσει παραδοσιακής χωριάτικης 
συνταγής, με γιαούρτι, φρέσκο αγγουράκι, 
σκόρδο

Ντάκος Κρητικός 5,50
(Κουλούρα με φρέσκια ντοματα, ξινομυζήθρα, 
ρίγανη και πλούσιο ελαιόλαδο)

Μούς Φάβας Σαντορίνης   4,50
Συνοδεύεται και με λεπτοκομμένο κρεμμυδάκι, 
λίγα κουμπιά κάπαρης, ελαιόλαδο και φρέσκο 
λεμόνι

Μούς Τυροκαυτερής χειροποίητη  4,50
...Για Κάψα στη Γλώσσα και τον Ουρανίσκο  

Μούς Μελιτζάνας 4,90
Καπνισμένη, με φρέσκια ντομάτα, σκορδάκι, 
ελαιόλαδο και μαιντανό

Ντολμαδάκια της Χαρίκλειας 
(...αδελφή της Περσφόνης) 6.50
Χειροποίητα, με αμπελόφυλλα,ριζάκι, 
φρέσκα βότανα, και ντιπ γιαουρτιού

Φέτα 3,50
 Γνήσια ηπειρώτικη φέτα λουσμένη με παρθένο 
ελαιόλαδο και μυρωδικά ή σκέτη

Τα Μεζεκλίκια της Παρέας
Και φτες … και δεν φταίς“ 5,50
Κολοκυθοκεφτέδες Χειροποίητοι με σως από 
γιαούρτι αρωματισμένο με δυόσμο και λεμονάκι

Λαδένια 5,50
Συνταγή της Γιαγιάς …Πίτα στο φούρνο με ντομάτα 
κρεμμυδάκι, ελιές, ρίγανη,ελαιόλαδο και φέτα

Ντοματομπουκιές Σαντορίνης 5,50
(Αυθεντική συνταγή απο την Θηρασία με ψίχα 
ντομάτας, κρεμμυδάκι, φέτα και δυόσμο)

Στάκα με τα Αυγά 6,00
Κρητική Μυστική Συνταγή

Τυροζουλάκια με Μπέικον 7,00
Κεφτέδες τυριού με σως Φλωρίνης. 
Δοκιμάστε τα!

Στραπατσάδα με Σουτζούκι ... 
Όλο Γευση και Σπιρταδα! 6,20
Χτυπητά, φρέσκα αυγά με ψιλοκομμένο σουτζούκι 
και φρέσκια ντομάτα

Απάκι Ξυδάτο  6,50
Ο γνωστός κρητικός μεζές απο καπνιστό χοιρινό με 
μυρωδικά, σβησμένο με λευκό ξύδι

‘Μαντήλα’ με κοτόπουλο Μπερεκέτι 7,00
(Χειροποίητη φρεσκοζυμωμένη πίτα σκεπαστή 
‘Μαντήλα’, με γέμιση απο φρέσκο διαλεχτό 
κοτόπουλο, 2 ειδών τυριά, και σως πολίτικη)

Φέτα ντυμένη σε φύλλο κρούστας 
με μέλι και μαυροκούκι 6,50

Παστουρμαδόπιτα Καισάρειας με 
χειροποίητο τραγανό φύλλο κρούστας 7,50
(Γεμισμένη με παστουρμά ΜΙΡΑΝ, παλαιομένο 
κασσέρι, φέτες φρέσκιας ντομάτας, και τσίλι )

Κολοκυθάκια Πανέ με γιαούρτι 5,00
(φρέσκα κολοκυθάκια στικς παναρισμένα 
και ζουμερά, τηγανισμένα με γιαούρτι )

ο Μεζες του μερακλη...Κρασομεζες 8,00
Χοιρινές Μπουκιές με πιπεριές, ντομάτα, 
σβησμένες στο κρασί

Μελιτζανοφάι Μπουγιουρντί 7,00
Πικάντικο σαγανάκι μελιτζάνας με ντομάτα τσίλι 
και κρέμμα τυριού

Σφουγγάτο του Μπεκρή 7,00
Ομελέττα από φρέσκα αυγά με σύγκλινο και 
κεφαλοτύρι

Μου έβγαλε τα … Συκωτάκια 8,50
Αρνίσια λαδοριγανιστά συκωτάκια με λεμόνι και 
φρέσκια ρίγανη

Χοχλιοί Μπουμπουριστοί 7,20
Σαλιγκάρια τηγανισμένα με χοντρό αλάτι, 
ξύδι και αρισμάρι

Κιοφτεδάκια της κυρά Περσεφόνης 8,50
Τα αγαπημένα κεφτεδάκια από φρέσκο μοσχαρίσιο 
κιμά φρεσκοπλασμένα με την ιδιαίτερη σπιτική 
συνταγή μας με δυόσμο και σκορδάκι

Πατάτες Τηγανητές Φρέσκιες 
με Φρέσκια Ρίγανη 3,30

Πατάτες Τηγανητές φρεσκιες 
με νιφάδες απο κεφαλοτύρι 3,60

Τηγανιές Μερακλίδικες
Κρασοτηγανιά 8,90
Κομμάτια απο φρέσκο χοιρινό με πιπερίτσες, 
σβησμένα με κρασί

Καλοκαιρινή 8,90 
Κομμάτια από φρέσκα χοιρινό με πράσσο πιπεριές 
και πορτοκάλι

Διαβολοτηγανιά 8,20
Λουκάνικο καυτερή πιπεριά, ντομάτα, φέτα 
και ρίγανη

Κοτόπουλο 8,70
Μπουκιές από φρέσκο κοτόπουλο με κρασί 
πιπεριές σουσάμι και σταφίδα

Τα “Καπνιστα” μας (στη Σχαρα)
Μπιφτέκια Μερακλήδικα 8,90
Ζουμερά μπιφτέκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά 
καί την τέλεια αναλογία από εκλεκτά μυρωδικά

Μπριτζολάκια 8,90
Μπριζολάκια από λαιμό χοιρινού, σιγοψημένα στη 
σχάρα μας

Φιλέτο Κοτόπουλο 8,50
 Ζουμερό στήθος φρέσκου κοτόπουλου 

Λουκάνικο Χωριάτικο  7,50
Φτιαγμένο για τη Σχάρα 

Κεμπάπ Πολίτικο  8,50
Ζουμερά Κεμπάπ πλασμένα με παραδοσιακή 
Πολίτικη συνταγή, με σάλτσα ντομάτα και γιαούρτι

ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Κρασιά 1 lt 6,00 
ΛΕΥΚΟ   

ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΡΟΖΕ

ΗΜΙΓΛΥΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 lt 7,50

Ρακή 100ml 3,00

Ρακόμελο 250ml 6,00

Ούζο 200ml 8,00

Τσίπουρο 200ml 8,00

Μπύρες 500ml 3,00

Αναψυκτικά 250ml 2,00

Οι Μεζέδες και όλα τα εδέσματα μας είναι 
φτιαγμένα βάσει Αγαπημένων Αυθεντικών 
Σπιτικών συνταγών 

Ετοιμάζονται Όλα στο Χέρι και μόνο την ώρα που 
παραγγέλνονται με Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα και 
Διαλεχτά Φρέσκα Λαχανικά Εποχής

Στις Σαλάτες μας Χρησιμοποιούμε Αγνό Παρθένο 
Ελαιόλαδο και στο τηγάνισμα Ηλιέλαιο

Το κατάστημα υποχρεούτε να διαθέτει έντυπο 
δελτίο για τη διατύπωση οποιασδήποτε 
διαμαρτυρίας σε ειδική θήκη σε εμφανές σημείο

Οι Τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24% 
και Δημοτικό φόρο 0,5%

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 
αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό ( Απόδειξη / 
Τιμολόγιο )

Αγορανομικός Υπεύθυνος 

Κουρσάρης Σπυρίδων


