
Για αρχή… €

Μελιτζάνα ψητή (Με φέτα και άγρια βότανα) 4,70

Ντολμαδάκια γιαλαντζί (Συνοδεύονται με γιαουρτάκι) 3,90

Σφακιανοπιτάκια (Ζυμωμένα με φέτα και ρακί) 3,70

Κολοκυθοκεφτέδες (Παραδοσιακοί) 3,90

Κροκέτες τυριών (Πανδαισία τυριών με μυρωδικά) 3,80

Μανιτάρια πλευρώτους ψητά 4,80

Μανιτάρια σωτέ (Γλασαρισμένα με βαλσάμικο) 4,80

Κολοκυθάκια τηγανιτά (Συνοδεύονται με τζατζίκι) 3,80

Πατάτες τηγανιτές (Κομμένες στο χέρι) 3,10

Πατάτες με sauce φέτας 3,60

Πιπεριά Φλωρίνης ψητή 2,20

Καυτερή πιπεριά 1,20

Τυροκαυτερή 3,60

Τζατζίκι 3,60

Μελιτζανοσαλάτα αγιορείτικη 3,60

Πάπρικα ελαφρώς πικάντικη 0,60

Πιτάκια 0,80

Άρτος

*Όλα τα είδη παρασκευάζονται στην κουζίνα)

Οι σαλατούλες μας… €

Αγγουροντομάτα 4,70

Χωριάτικη 6,80

Κρητική (Ντακάκια, ντομάτα, άγρια ρόκα, ελιά, κάπαρη, φέτα και μυρωδικά) 6,50

Πατατοσαλάτα (Βραστή πατάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι, dressing Μοσχολέμονου και 

μυρωδικά) 4,50

Σαλάτα Iceberg (Μαρούλι Icebeerg, ντοματίνια cherry, Λιαστή ντομάτα, φυστίκια, 

dressing Μοσχολέμονου και φλύδες από κεφαλοτύρι) 6,80

Ceasar's  (Μαρούλι, μαρούλι iceberg, ψημένο κοτόπουλο, μπέικον, κρουτόν, παρμεζάνα 

και dressing ceasar's) 7,80

Κατ'ευθείαν στο ψητό (Μαρούλι, ρόκα, πιπεριά Φλωρίνης, ψητά μανιτάρια, παρμεζάνα, 

κρουτόν, σουσάμι, dressing μελιού με βαλσάμικο) 6,90

*Οι σαλάτες περιέχουν φρέσκα λαχανικά και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Εκλεκτές Ιστορίες €

Meat house
(Αναλήψεως 50, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη)

Μενού
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Φέτα (Με ελαιόλαδο και μυρωδικά) 3,10

Φέτα σαγανάκι (Φέτα τηγανιτή με κρούστα σουσαμιών και sauce μελιού) 4,10

Μπουγιουρντί σαλονικιό (Σιγοψήνεται στο φούρνο με αυγό) 4,90

Κεφαλοτύρι σαγανάκι 4,10

Ταλαγάνι Μεσσηνίας στη σχάρα (Συνοδεύεται με πέστο) 5,30

*Χρησιμοποιούμε Ελληνικά επώνυμα τυριά 

Κατευθείαν στο ψητό €

Σουτζουκάκια  παραδοσιακά (Γαρνιρισμένα με sauce φέτας και πιτούλα) 8,30

Μπιφτεκάκια μόσχου χειροποίητα (Σερβιρισμένα πάνω σε ψημένο ψωμί) 8,60

Πρασολουκάνικο χωριάτικο 7,20

Κοτόπουλο στήθος 7,90

Φιλεταρισμένο μπούτι κοτόπουλο 7,90

Σουβλάκι χοιρινό (45cm)(Με πιπεριές, κρεμμύδι και ντοματίνια  cherry) 8,70

Μπριζολάκια χοιρινά 8,40

Φιλέτο χοιρινό (Ψαρονέφρι) 9,30

Γύρος κατ'ευθείαν στο ψητό (Ψιλοκομμένη ψητή πανσέτα μαριναρισμένη με άγρια 

βότανα) 8,80

Πανσετομπριζόλα χοιρινή (700γρ.) 9,50

Μοσχαρίσια μπριζόλα (400γρ.) 11,50

Μπριζόλα μόσχου γάλακτος 14,00

Παϊδάκια αρνίσια γάλακτος 9,80

… Στη σούβλα… €

Κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90

Κοντοσούβλι χοιρινό 8,30

Μπριζόλα σούβλας 8,80

Κότσι χοιρινό 7,50

Κοκορέτσι χειροποίητο 9,80

…και στο τηγάνι!!! €

Παραδοσιακή τηγανιά λεμονάτη (Χοιρινή ή με κοτόπουλο) 8,60

Τηγανιά μουσταρδάτη (Χοιρινή με κοτόπουλο) 8,60

Διαβολοτηγανιά (Με  πολύχρωμες πιπεριές και πικάντικη σάλτσα) 8,80

Κοτόπουλο σωτέ (Με απαλή sauce μουστάρδας, ντοματίνια cherry και μυρωδικά) 8,80

Επιδόρπια €

Πανακότα (Με γάλα καρύδας και sauce φράουλας ή βαλσάμικου) 4,20

Σοκολατόπιτα (Σερβίρεται με παγωτό βανίλια) 4,20

Mousse χαλβά (Πάνω σε μαξιλάρι σφολιάτας) 4,20
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Limoncello (Ποτήρι) 2,00

Μαστίχα Χίου λικέρ (ποτήρι) 1,50

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις DD/ΜΜ/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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