
Ορεκτικά κρύα €

Παστουρμάς Αρμένικος (Πικάντικη γεύση Ανατολής)/ Pastourmas (Spicy cured beef) 7,50

Καβουρμάς (Μοσχαρίσιος ''Οικογένειας Μπατανιάν'' )/ Kavourmas 6,50

Παστράμι (Μοσχαρίσιο φιλέτο, ρόκα και σουμάκι)/ Pastrami (Beef filet) 7,00

Χούμους (Πουρές ρεβίθι με ταχίνι και λεμόνι)/ Humus (Chickpea dip) 4,50

Χούμους Ποστιμαρλί (Χούμους με νιφάδες παστουρμά σωτέ)/ Humus pastirmali 6,00

Μελιτζανοσαλάτα (Καπνισμένες μελιτζάνες στα κάρβουνα)/ Aubergine dip 4,50

Τζατζίκι/ Tzatziki 3,50

Χαϊντάρι (Γιαούρτι με καρότο, άνιθο, αγγούρι και δυόσμο)/ Haidari 3,50

Γκερεμέζι (Τυρί σακούλας με παπαρουνόσπορο)/ Cheese on air 5,50

Φέτα (Ελληνική Π.Ο.Π)/ Greek feta 3,50

Ψωμάκια (Ζυμωτά της ώρας με ντιπ)/ Bread dip 1,50

Ορεκτικά ζεστά €

Μπουρεκάκια Καισαρείας (Με παστουρμά, κασέρι και ντομάτα)/ Bourek Kaisarias) 6,50

Λουκάνικο σουκουγλού (Με πράσο, ντομάτα, πιπεριά και ποικιλία τυριών στη χόβολη)/ 

Soukoglou sausage with leek 7,00

Σουτζούκι (Μικρής παραγωγής ''Οικογένειας Μπατανιάν''/ Soutzouki portion 7,00

Μανιτάρια Γιαβάσικα (Φρέσκα μανιτάρια, γεμιστά με τυριά και μυρωδικά στο φούρνο)/ 

Mushrooms in oven 7,00

Φέτα μενεμέν (Φέτα σε δύο διαφορετικές σάλτσες ντομάτας)/ Feta menemen 6,00

Μπερεκέτι σαγανάκι (Γλυκό σουτζούκι με μείγμα λευκών τυριών)/ Bereketi saganaki 6,50

Σαγανάκι Ανατολής (Παστουρμάς, σουτζούκι, λουκάνικο, αυγό και πιπεριά)/ Saganaki 

Anatolis 7,00

Ντομελέκι σαγανάκι (Καβουρμάς, αυγά, χαλούμι, γιαούρτι και σουσάμι)/ Domeleki 

saganaki (Kavourmas, eggs, yogurt, haloumi) 6,50

Πατάτες (Τηγανιτές χειροποίητες)/  Potatoes (Fried hand made) 3,00

Πατάτες γιαουρτλού (Με σάλτσα ντομάτας και γιαούρτι)/ Potatoes (With yoghurt & 

tomato sauce) 4,00

Ρεβίθια βραδινά (Κλεισμένα σε πήλινο με ζυμάρι και θρούμπα)/ Chickpeas 

Πατάτες ισκεντέρ παστιμαρλί (Με σάλτσα ντομάτας και νιφάδες παστουρμά)/ Potatoes 

iskeder pastirmali 5,00

Φέτα φιστικλί (Φέτα σε κρούστα από φιστίκι, τραγανό ηλιόσπορο και χυμό ρόδι) 7,50

Γίγαντες πλακί με λουκάνικο πρασσάτο/ Big beans with sauce 6,50

Σάλτσα γιαουρτλού/ Yiaourtlou sauce 2,00

Σάλτσα μπίμπερ Σοσού (Πάστα πιπεριάς με καυτλα μπαχαρικά και βότανα)/ Hot spicy 

sauce 3,00

Εξ Ανατολής 
(Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 33, Χαλάνδρι 152-32)
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Σαλάτες €

Καβούρ Ντατσί  (Ντομάτα καρέ, κρεμμυδάκι, αγγούρι, δυόσμο, μαύρο σουσάμι και 

βινεγκρέτ μηλόξυδο)/ Kavour Datsi (Tomato, onions, mend & vinegret) 6,00

Χαγιρλί (Ρόκα, μαρούλι, κρεμμυδάκι, μαιντανό, αγγούρι, άσπρο- μαύρο σουσάμι)/ Hagirli 

(Rocket, parsley, mint, spring onions) 6,00

Σιμίτι ( Κουλούρι Θεσσαλονίκης με ντομάτα, μαρούλι, μανούρι, αγγούρι και μαρμελάδα 

ψητής ντομάτας)/ Simiti (Round bread, lettuce, jam tomato) 7,50

Φάτους (Ρόκα, αγγούρι, ντομάτα, κρεμμυδάκι, αραβική πίτα, σουμάκ) 6,00

Ταμπουλέ (Πλιγούρι, ντομάτα, κρεμμυδάκι, μαϊντανός, μαρούλι parsley) 6,00

Βαντάϊ (Πλούσια σύνθεση λαχανικών με τριμμένο χαλούμι σε ζυμωτ΄΄η φωλιά με ντρέσινγκ 

εσπεριδοειδών)/ Vantai (Rich composition vegetables, haloumi, kneaded nest with 

dressing citrus) 8,00

Χωριάτικη (Greek salad) 6,50

Στα κάρβουνα (Ψητές ντομάτες, γκερεμέζι, καπαρόφυλλα, πιτούλες, μπούκοβο, 

μαρμελάδας ντομάτας, ντρέσινγκ ροδιού)/ Tomato hot, arabik pitta, geremezi, boukovo, 

jam tomato) 8,00

Πίτες… λεπτές ψημένες στην πέτρα με ζύμη πιντέ €

Λεχ ματζούν (Μοσχαρίσιος κιμάς με μυρωδικά σε λεπτή στρώση)/ Lahmajun (Folden 

eastern pizza with minced meat & vegetables) 6,50

Μανιταρόπιτα (Φρέσκα μανιτάρια με χαλούμι & δενδρολίβανο)/ Mushroom pie 7,00

Καραντενίζ (Πάστα σουτζούκι, χαλούμι, κασέρι και φρέκσια ντομάτα)/ Karadenis 

(Soutzouki, haloumi cheese & fresh tomato) 7,00

3 πεϊνιρλί (Με παστουρμά, σουτζούκι, καβουρμά, κασέρι και μαρμελάδα ψητής 

ντομάτας)/ 3 peinirli (Pastourma, soutzouki, kavourma, cheese and tomato jam) 7,50

Μεϊντάνι Ματζούν (Σουτζούκι, παστουρμάς, κασέρι, σάλτσα ντομάτας κλεισμένα σε 

φρέσκια ζύμη)/ Meidani Matzoun (Soutzouki, pastourmas, cheese in a folden calzone) 7,50

Πίτα- Πίτσα Φισού (Παστράμι, χαλούμι, γερεμέζι, μαρμελάδα ντομάτας και ρόκα σε πίτα 

ολικής άλεσης)/ Pastrami, haloumi, geremezi, roca & tomato jam) 7,50

Ντονέρ €

Ντονέρ (Σε λεπτοκομμένες φέτες, με ψητή ντομάτα, πιπεριά, πίτα και πατάτες) 10,00

Ντονέρ Σαλατάσι (Σε αραβική πίτα, γεμιστή με πικάντικη σάλτσα κρεμμυδιών και 

μυρωδικά)/ Doner salatasi (With a medium- hot spicy onion sauce) 10,50

Ντονέρ γιαουρτλού (Με σαλτσα φρέσκιας ντομάτας και γιαούρτι)/ Doner Yiaourtlou 

(Served with home-made yoghurt & tomato sauce) 10,00

Ντονέρ χαβέσι (Με ψιλοκομμένα σοταρισμένα μανιτάρια)/ Doner Havesi (With mushrooms 

sote) 11,00

Ντονέρ Ισκεντέρ (Με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και μυρωδικά)/ Doner Iskender (With 

tomatoes & home- made sauce) 10,00
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Ντονέρ Αλιναζίκ (Με πουρέ μελιτζάνας, γιαούρτι & σάλτσα φρέσκιας ντομάτας)/ Doner 

Alinazik (Served on a bed of home- made aubergine & tomato sauce) 11,50

Κεμπάπ και σουβλάκια €

Κεμπάπ κιοφτέ (Τρεις σούβλες κεμπάπ, με πίτα, κρεμμύδι, πατάτες, ντομάτες & πιπεριές 

στα κάρβουνα)/ Skewered meatballs 8,50

Κεμπάπ κιοφτέ γιαουρτλού (Με φρέσκια σάλτσα ντομάτας & γιαούρτι) / Kofte shish kebab 

yiaourtlou (Served with home- made yoghurt & tomato sauce) 9,50

Ινσκεντέρ κεμπάπ (Με φρέσκια σάλτσα ντομάτας)/ Inskender kofte kebab  (With 

tomatoes & home-made sauce) 9,00

Άδανα κεμπάπ (Με καυτερά βότανα)/ Adana kebab (With spicy herbs) 10,00

Σαλατάσι κεμπάπ (Σε αράβικη πίτα, γεμιστή με πικάντικη σάλτσα κρεμμυδιών και 

μυρωδικά)/ Salatasi  (With a medium- hot spicy onion sauce) 9,50

Μπειτι κεμπάπ (Δυνατή γεύση με σκόρδο & κασέρι)/ Beiti kebab (With garlic) 10,50

Μπαμπά Γκανούζ (Με πουρέ μελιτζάνας, κασέρι, ντομάτα & πιπεριά σε πυρίμαχο σκεύος 

που ψήνεται μπροστά σας)/ Baba Ganous (Oven- baked aubergine, tomato & kasseri 

cheese) 11,00

Χοιρινό σουβλάκι (Μαριναρισμένο χοιρινό, με πίτα, ψητές πιπεριές, ντομάτες, κρεμμύδι & 

πατάτες)/ Pork kebab 9,50

Κοτόπουλο σουβλάκι (Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, με πίτα, ψητές πιπεριές, 

ντομάτες, κρεμμύδι και πατάτες)/ Chicken kebab 10,00

Ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα (Πλούσια ποικιλία κρεατικών μς ντονέρ, κοτόπουλο, 

κεμπάπ, χοιρινό & σουτζούκι)/ Mixed kebab for two (Chicken beef, pork and gyro) 22,50

Μοσχαρίσιο σουβλάκι (Μαριναρισμένο μοσχαράκι γάλακτος, με πίτα, ψητές πιπεριές, 

ντομάτες, κρεμμύδι & πατάτες) 14,00

Χουνγκιάρ μπενγετί (Χοιρινό με πουρέ μελιτζάνας σε πίτα & φρέσκια σάλτσα ντομάτας)/ 

Hioungar kebab (Pork with aubergine puree & fresh tomato) 12,00

Αλιναζίκ κεμπάπ (Χοιρινά με πουρέ μελιτζάνας σε πίτα & φρέσκια σάλτσα ντομάτας)/ 

Alizanik kebab (Pork with aubergine puree, fresh tomato & yoghurt) 12,50

Κεμπάπ για χορτοφάγους (Φρέσκα μανιτάρια ψημένα στα κάρβουνα με πίτα & σάλτσα 

ντομάτας)/ Vegeterian yiourtlou kebab (With mushrooms) 9,00

Πουγκί (Μοσχαράκι γάλακτος με μανιτάρια, γραβιέρα, χαλούμι, μυρωδικά σε κλειστή ζύμη 

ψημένη στην πέτρα)/ Purse (Beef with mushrooms, gruyere, haloumi sealed in a pastry 

case & oven- baked) 10,50

Κότσι μοσχαρίσιο (Ψήνεται με τις ώρες… μελωμένο με τραγανή κρούστα μυρωδικών)/ 

Lamb hock in the oven for two 26,00

Γλυκίσματα €

Εκμέκ με μούς γιαουρτλού (Ekmek with mousse of yoghurt) 4,00

Καζάν ντί πί/ Kazan di pi ( Wheat rice pudding backed in the oven) 3,50

Καϊμάκι παγωτό με βύσσινο (Kaymak cherry ice cream) 4,00
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Μπουγάτσα για δύο άτομα/ bougatsa for two (Pie filled with cream and sugar) 7,00

Τούρτα σοκολάτα/ Chocolate cake 4,50

Εκμέμ με παγωτό καϊμάκι (Ekmek with kaymak ice cream) 5,00

Γιαούρτι με γλυκό κουταλιού (Yoghurt with spoon sweets) 3,50

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 04/07/2015.

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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