Ορεθηηθά
Ζφληαλό Γαιοηύρη
Φξέζθν αγειαδηλό ηπξί κε δηάθνξα κπαραξηθά θαη ςηινθνκέλε πηπεξηά.

- .. 3.50€

Ζφληαλό Ξύγαιο
Φξέζθν αγειαδηλό ηπξί κε γηανύξηη θαη δηάθνξα κπαραξηθά

- .. 3.50€

Ζφληαλή Γραβηέρα
Ζφληαλή Γραβηέρα κε ηο κέιη

- .. 4.00€

ηεγαληζηή γξαβηέξα ζαγαλάθη κε κέιη θαη θαλέια

- .. 5.00€

Σδαηδίθη
Φέηα
Φέηα υεηή

- .. 3.50€

ην αινπκηλόραξην κε θξεκκύδη, θξέζθηα ληνκάηα, πηπεξηά, ειαηόιαδν, ξίγαλε θαη πάπξηθα

- .. 4.00€

Πηπερηές ηεγαληζηές ή υεηές
Παηάηες ηεγαληζηές
Παηάηες ηεγαληζηές κε ησρί
Ειηές Ζφληαλές

- .. 3.50€

- .. 3.50€
- .. 3.00€
- .. 3.50€
- .. 2.00€

αιάηες
Αγγοσροληοκάηα
Νηνκάηα θξεκκύδη,αγγνύξη,ειαηόιαδν
- .. 3.50€

Χφρηάηηθε
Νηνκάηα,αγγνύξη,θξεκκπδη,θέηα,πηπεξηέο,ειηέο,ειαηόιαδν
- .. 5.00€

Μαροσιοζαιάηα
Μαξνύιη, θξέζθν θξεκκύδη,άλεζνο,ειαηόιαδν
- .. 3.50€

Ζφληαλό Λαληούρη-Νηάθος
Κξίζηλν θξεηηθό παμηκάδη,θξέζθηα ληνκάηα,θέηα,ξίγαλη,ειηέο,ειαηόιαδν
- .. 5.00€

Ζφληαλή παηαηοζαιάηα
Παηάηεο βξζηέο,θξεκκύδη,ειηέο,ειαηόιαδν
- .. 3.50€

Ζφληαλή Μειηηδαλοζαιάηα
- .. 3.50€

αιάηα υεηώλ Λαταληθώλ
- .. 5.00€

Φαζόιηα Μασροκάηηθα
- .. 3.50€

ηκλαγθάζη
Κξεηηθό ρόξην άγξην πνπ ηξώγεηαη βξαζηό ζαιάηα ε κε απγά

- .. 4.00€

μας >

Ζωνιανά Καθεμοσζικό Μεζεδοπωλείο






Αρτική
Μενού (49)
Φωηογραθίες (12)
Άρθρα (1)
Στόλια (0)

Σα Φαγηά κας
ηα Ζσληαλά εθηόο από ηα αλαγξαθόκελα θαγεηά πνπ ζα βξείηε ζην κελνύ καο παξαζθεπάδνληαη θαη άιια
θξεηηθά παξαδνζηαθά θαγεηά όπσο ην θαπξηθό νη θνριηνί θνπλειάθηα θιπ
- ..

Κοτιηοί Μποσκποσρηζηοί
- 500κι. .. 5.00€

Ποηθηιία θρεαηηθώλ
Γηα ηέζζεξα άηνκα πεξηέρεη ρεηξνπνίεην ζνπβιάθη ρνίξνπ ρνηξνπνίην ζνπβιάθη όξζαο ρεηξνπνίηα κπηθηέθηα
θεκπάπ θηεξνύγεο όξζαο παλζέηεο ρνίξνπ παηάηε ηεγαληζηέο ληνκάηεο ςεηέο ρεηξνπνίηε πίηα
- .. 20.00€

Ζφληαλά τεηροποίεηα ζοσβιάθηα
Σξία ιαρηαξηζηά θαιακάθηα από θξέαο ρνίξνπ ή όξζαο αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε ζαο κε παηάηεο
ηεγαληζηέο,ςεηή ληνκάηα θαη θξεκύδη πάλσ ζε ςεκέλε πίηα
- .. 7.00€

Φηερούγες όρζας υεηές
Μαξηλαξηζκέλεο θηεξνύγεο όξζαο κε παηάηεο ηεγαληζηέο,ςεηή ληνκάηα απισκέλεο πάλσ ζε ςεκέλε πίηα
- .. 6.00€

Φηιέηο Όρζας
Ψεηό ζηήζνο όξζαο γαξληξηζκέλν κε ληνκάηα θαη αγγνύξη μαπισκέλν πάλσ ζε ςεκέλε πίηα
- .. 7.00€

Ζφληαλό Χεηροποίεηο Λοσθάληθο
Με παηάηεο ηεγαληζηέο,ληνκάηα θξεκύδη μαπισκέλν πάλσ ζε ςεηή πίηα
- .. 6.00€

Παηδάθηα αρλίζηα γάιαθηος
Με παηάηεο ηεγαληζηέο,ςεηή ληνκάηα μαπισκέλα πάλσ ζε ςεκέλε πίηα
- 500γξ. .. 10.00€

Μπρηδόια κοζταρίζηα
Με παηάηεο ηεγαληζηέο,ςεηή ληνκάηα μαπισκέλε πάλσ ζε ςεκέλε πίηα
- .. 10.00€

Ζφληλά τεηροποίεηα κπηθηέθηα
Με παηάηεο ηεγαληζηέο,ςεηή ληνκάηα θαη αγγνύξη
- .. 7.00€

Μπρηδόια Χοίροσ
Με παηάηεο ηεγαληζηέο,ληνκάηα θαη αγγνύξη
- .. 6.50€

Ψαρολέθρη
Με παηάηεο ηεγαληζηέο,ληνκάηα θαη αγγνύξη
- .. 8.50€

Χοηρηλή ηεγαληά
- .. 6.00€

σθώηηα όρζας ηεγαληζηά
- .. 6.00€

Ζφληαλό Απάθη
- .. 5.50€

Γακοπίιαθο κε ηο θρέας
- .. 7.00€

Ζφληαλό Βραζηό
- .. 6.00€

Σα ποηά κας
Κρεηηθή Ραθί
Γλήζηα Ρεζεκληώηηθε ξαθί παξαγσγήο καο .
- 250κι. .. 6.00€

Ραθόκειο
Σν ξαθόκειν παξαζθεπάδεηαη ηελ ζηηγκή πνπ ην δεηάλε νη επεηζθέπηεο καο ζην θαηάζηεκα καο.
- 250κι. .. 7.00€

Οηλόκειο
Σν νηλόκειν παξαζθεπάδεηαη ζην θαηάζηεκα καο ηε ζηηγκή πνπ ην δεηάλε νη επηζθέπηεο καο.
- 250κι. .. 5.00€

Κραζηά
Λεπθό,θόθθηλν,ξνδέ παξαγσγήο καο
- 500κι. .. 4.00€

Amstel θηάιε
- 500κι. .. 3.00€

Heineken
- 500κι. .. 3.00€

Ούδο
- 250κι. .. 6.00€

Οσίζθη απιό ποηήρη
- .. 4.00€

Οσίζθη spesial ποηήρη
- .. 6.00€

Οσίζθη απιό θηάιε
- .. 50.00€

Οσίζθη spesial θηάιε
- .. 65.00€

Αλαυσθηηθά
- 330κι. .. 1.50€

