


Η ζωή θέλει καλοπέραση, 
    θέλει καλή Παρέα, 
        τσιπουράκι, κρασί, ρακή, 
μπύρα και νόστιμους μεζέδες. 



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ 5,00 €
(με καρδιές μαρουλιού, ρόκα, ντοματίνια, αγγουράκι τουρσί, καρύδια, 
κατίκι Δομοκού & κρέμα βαλσάμικο)

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 6,00 €
(με λάχανο, μαρούλι, ντομάτα, τραγανό μπούτι κοτόπουλο, 
παλαιωμένο ανθότυρο Κρήτης, σώς μουστάρδας & καβουρντισμένο σουσάμι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 5,50 €
(με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, παξιμάδια Τραχιάς, ελιές & φέτα)

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ 5,00 €
(με παστράμι Δράμας, κόκκινη πιπεριά,  φρέσκο κρεμμύδι & κάπαρη)

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑΤΑ 5,00 €
(μαριναρισμένα σε ξύδι λευκού κρασιού, ελαιόλαδο 
& συνοδεύονται με μους δυόσμου)

ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 4,00 €
(με καραμελωμένα ντοματίνια)

ΤΑΜΠΟΥΛΕ 3,50 €
(με ντομάτα, αγγούρι, ξερό κρεμμύδι, κόκκινες, 
πράσινες πιπεριές, μαϊντανό & δυόσμο)



Παστράμι
Παρασκευάζεται από  διάφορα μέρη του μοσχαριού, και 

κυρίως από στήθος. Τα κομμάτια μαρινάρονται μέσα σε άρμη, 

στραγγίζονται, καλύπτονται με ολόκληρους κόκκους πιπεριού, 

σιναπιού και κόλιανδρου.Στη συνέχεια τα κομμάτια 

καπνίζονται και ψήνονται στον ατμό. Το αποτέλεσμα είναι 

ένα δυνατής γεύσης ζουμερό αλλαντικό, που παντρεύει 

την «καθαρή» νοστιμιά του μοσχαριού με την ένταση των 

μπαχαρικών της επικάλυψης. Παρά το ότι φτιάχνεται με λιπαρά 

μέρη του ζώου, δεν είναι ιδιαίτερα λιπαρό, καθότι στραγγίζει 

από τα περιττά λίπη κατά το ψήσιμο.



ΜΕΛΙΧΛΩΡΟ ΛΗΜΝΟΥ ΣΑΓΑΝΑΚΙ 5,50 €
(με πευκόμελο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι)

ΚΡΑΣΟΤΥΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩ 5,50 €
(με κόκκινα σταφύλια & καρύδια)

ΜΠΑΤΖΟΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ 5,50 €
(με αυγό μάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι)

ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΔΑ 5,50 €
(με χωριάτικο λουκάνικο, δύχρωμες πιπεριές, φέτα 
& φρέσκια ντομάτα)

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 4,50 €
(με σύγκλινο Μάνης, παλαιωμένο 
ανθότυρο Ρεθύμνου & ξύσμα πορτοκαλιού)

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΗΓΑΝΙ 5,50 €
(με παστράμι Δράμας, φρέσκο κρεμμύδι, 
καυτερή πιπεριά, σκόρδο & φρέσκο θυμάρι)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΔΟΠΙΤΑΚΙΑ 5,00 €
(παστουρμάς τυλιγμένος σε φύλλο κρούστας 
με φρέσκια ντομάτα και κεφαλοτύρι Σωχού)



Τσιμένι
Το τσιμένι γνωστό και ως μοσχοσίταρο ή τριγωνέλλα, είναι 

φυτό με ύψος 10-15εκ και τρίφυλλα οδοντωτά  φύλλα. Οι 

καρποί του, τρίβονται και προστίθενται στον παστουρμά και σε 

συνδυασμό με το σκόρδο του δίνει αυτή τη χαρακτηριστική 

μυρωδιά ενώ αν μαγειρευτεί είναι πιο ήπιο και αν αποξηρανθεί 

γίνεται κάπως πικάντικο. 



ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 5,50 €
(με ψητή ντομάτα & ξερό κρεμμύδι)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΑΚΕΡΔΑ 6,00 €
(με πικάντικη σαλάτα)

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ 6,00 €
(με ψητή ντομάτα και τσιμένι)

ΜΥΔΙΑ ΣΑΓΑΝΑΚΙ* 6,50 €
(με κόκκινη ή κίτρινη σάλτσα, καυτερή πιπεριά, φέτα & φρέσκια ρίγανη)

ΧΤΑΠΟΔΙ ΣΧΑΡΑΣ* 8,50 €
(με μους κόκκινης φακής)

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ* 6,50 €
(με σώς ταρτάρ)

*κατεψυγμένα προϊόντα



Μπάτζος
Ελληνικό λευκό αιγοπρόβειο σκληρό τυρί με προέλευση τη 

Δυτική Μακεδονία.Παράγεται από πρόβειο ή γίδινο μερικώς 

αποβουτυρωμένο γάλα με αφαίρεση του 15% της κρέμας. Δεν 

έχει εξωτερική κρούστα και χαρακτηρίζεται από τρύπες στο 

εσωτερικό του. Εξαιτίας της χαμηλής λιπαρότητας διατηρείται 

στην άλμη, για να κρατιέται υγρό. Η γεύση του είναι υπόξινη 

και ελαφρώς πικάντικη και αλμυρή. Αρχικά παράγονταν 

στο Βόιο της Δυτική Μακεδονίας  και σήμερα έχει εξαπλωθεί σε 

όλη τη Δυτική και κεντρική Μακεδονία αλλά και την Θεσσαλία

. Μπάτζος ονομάζονταν στην περιοχή του Βοΐου ο βοσκός που 

επιφορτιζόταν με το πήξιμο του γάλακτος. Θεωρείται ένα από τα 

αρχαιότερα Ελληνικά τυριά καθώς η παρασκευή του ξεκίνησε 

παράλληλα με την παρασκευή της φέτας. Επίσης, θεωρείται το 

παλαιότερο σκληρό τυρί, καθώς η μέθοδος παρασκευής του, 

είναι το αρχικό στάδιο, από το οποίο περνάει κάθε παρασκευή 

σκληρού τυριού, όπως η κεφαλογραβιέρα, το κεφαλοτύρι, 

το κασέρι.



ΚΑΒΟΥΡΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 6,00 €
(με αυγό τηγανητό & ψητή ντομάτα)

ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ 7,00 €
(με κόκκινη πιπεριά, λεμόνι και φρέσκια ρίγανη)

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΣΥΚΩΤΙ ΣΧΑΡΑΣ 7,00 €
(με μέλι & σουσάμι)

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΣΧΑΡΑΣ 7,00 €
(με φρέσκια σάλτσα ντομάτας & κατίκι Δομοκού)

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ 6,50 €
(με κρέμα γιαουρτιού & δυόσμο)

ΚΟΤΟΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 7,00 €

ΚΟΨΙΔΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΛΑΙΜΟΥ 7,00 €

ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ 7,00 €

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 9,00 € 
(καραμαλίδικο,τζουμαγιάς,καπνιστό 
λουκάνικο κεφτές & ξεροψήμενα πιτάκια)



Καβουρμάς
Κάτι ανάμεσα σε μαγειρεμένο φρέσκο κρέας και αλλαντικό, 

ο καβουρμάς της Μακεδονίας και κυρίως της Θράκης ανήκει 

στις πιο κολασμένες νοστιμιές της ελληνικής παράδοσης. 

Κυκλοφορεί σε αρκετές εκδοχές για να τον προσαρμόσεις στα 

γούστα σου, από άπαχο βοδινό, από αρνίσιο κρέας με πιο πολύ 

λιπάκι και ρουστίκ νοστιμιά, με ανάμεικτο βοδινό και χοιρινό 

κρέας ή πικάντικος με πράσο και μπαχαρικά. Τα τελευταία 

χρόνια, οι παραγωγοί της Θράκης τον φτιάχνουν με  το υγιεινό 

βουβαλίσιο κρέας της Κερκίνης, στη νοστιμότερη, ίσως, εκδοχή 

του. Σε κυλινδρικά μπαστούνια, μοιάζει με πηχτή αλλά έχει και 

τη δική του, πολύ αρωματική και ιδιαίτερη προσωπικότητα, που 

του χαρίζουν κυρίως τα ολόκληρα πιπέρια.



Κτήμα Βεγοριτής 
Αμυνταίου Κρασιά
Λευκό, Κόκκινο, Ημίγλυκο, Ροζέ
500ml 6,00€
250ml 3,50€
Ποτήρι 60ml 1,50€

Λευκά Κρασιά
Μύλος 13,00€
Κτήμα Άλφα Λευκό 21,00€
Κτήμα Άλφα Μαλαγουζιά 20,00€
Κυρ. Γιάννη Παράγκα 15,00€
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη 15,00€
Βίβλια Χώρα Λευκό 23,00€

Κόκκινα Κρασιά
Μύλος 16,00€
Κυρ. Γιάννη Παράγκα 16,00€
Κτήμα Κυρ. Γιάννη 19,00€
Κτήμα Άλφα Syrah 19,00€
Βίβλια Χώρα 25,00€

Ροζέ Κρασί
Κυρ. Γιάννη Ακακίες 15,00€

Ρετσίνα
Μαλαματίνα 3,50€



Κρασοτύρι
Το τυρί της Πόσσιας ή Τρυγιάς μετράει αιώνες παράδοσης 

στην Κω. Μπορεί η παραμονή του στο κρασί να ξεκίνησε σαν 

μέθοδος συντήρησης, χρησιμοποιείται όμως μέχρι σήμερα 

γιατί χαρίζει ιδιαίτερη γεύση στο κατσικίσιο τυρί. Γνωστό 

περισσότερο ως κρασοτύρι, το κυλινδρικό τυράκι με το 

καφεκόκκινο ένδυμα, που του δίνει η παραμονή του σε άλμη 

εμπλουτισμένη με οινολάσπες, είναι μοναδική περίπτωση. 



Αποστάγματα
Τσίπουρο Αμυνταίου 200ml 6,00€
Τσίπουρο Αμυνταίου 100ml 3,50€
Κρητική ρακή 200ml 6,00€
Κρητική ρακή 100ml        3,50€
Ποτήρι 60ml 1,80€
Δεκαράκι 7,00€
Μπαμπατζίμ 7,00€
Ηδωνικό 7,00€
Μετέωρο 7,00€
Αποστολάκη 7,00€
Τσιλιλή 7,00€

Ούζα
Βαρβαγιάννη 6,50€
Πλωμάρι 6,50€     
Πιτσιλαδή 8,00€
Μίνι 6,50€
Ματαρέλλη 6,50€

Μπύρες
Άλφα Βαρέλι 500ml 4,00€
Άλφα Βαρέλι 300ml 3,00€
Heineken 3,50€
Amstel 3,00€
Fix 3,00€
Μύθος 3,00€
Kaiser 4,00€
Άλφα Weiss 4,00€

Αναψυκτικά
Coca Cola 1,80€
Coca Cola Light 1,80€
Coca Cola Zero 1,80€
Fanta πορτοκαλάδα 1,80€
Fanta λεμονάδα 1,80€
Sprite 1,80€
Ανθρακούχο μεταλλικό νερό 1,80€
Νερό εμφιαλωμένο 1Lt 1,00€

Ποτά
Απλό 60ml 5,50€
Σπέσιαλ 60ml 7,00€
Σφηνάκι 1,70€



Στρατηγού Κάλλαρη 7,  54622 Θεσσαλονίκη

τηλ. 2313059900

Παπατζήμου Ιωάννα


