
Ερμής μεζέ €

Μπουρεκάκια με μανιτάρια 4,00

Αμπελόφυλλα γιαλαντζί με γιαουρτάκι 4,00

Φάβα χωρίς ''λάκκο'' 3,90

Μελιτζάνα ''Στραπάτσο'' 4,70

Γίγαντες φούρνου με σπανάκι και σουσάμι 4,10

'Πατατόπιτα'' 4,10

''Γκράνα κροκέτα'' 4,60

Ταραμάς ''Κελίτσες'' 3,80

Μπακαλιαροκεφτέδες με αλιάδα 5,50

Κεφτεδάκια ''Ουδέτσι'' 5,50

Σουτζουκάκια σχάρας ''Τορπίλη'' 5,00

Δημιουργείστε μια ποικιλία της επιθυμίας σας διαλέγοντας τρία ορεκτικά από τα 

παραπάνω 5,00

Μύδια αχνιστά (κέλυφος) 4,00

Μετσοβόνε ''Μαστιχωτό'' 4,00

Φέτα, πιπεριά και ντομάτα στη λαδόκολα 4,00

Στραπατσάδα με παστουρμά 4,50

Λουκάνικο με πατατοσαλάτα 5,00

'Σουβλάκι-Πιτάκι'' 6,00

Φρέσκιες Τηγανητές πατάτες 3,00

Ψωμί 1,20

Σαλάτες (κανονική/ατομική) €

Παντζάρι με καρύδια (Παντζάρι, σπανάκι, ανθότυρο, καρύδι, μπαλσάμικο, λάδι, 

κύμινο) 5,00/3,30

Ερμής (Σπανάκι, μαραθόριζα, καπνιστός σολομός, ακτινίδιο, λεμόνι, ελαιόλαδο) 8,70/3,30

Σπανάκι ωμό με ροκφόρ (Σπανάκι, ροκφόρ, καρύδια, μπαλσάμικο, ελαιόλαδο) 7,00/3,30

Χειμωνιάτικη ροδιού (Μαρούλι, εόδι, σουσάμι, σάλτσα εσπεριδοειδών) 5,00/3,30

Μεσογειακή (Ρόκα, ψητά ντοματίνια, ελιά, φέτα, παξιμάδια, ντρέσινγκ πετιμέζι) 6,50/3,30

Σαλάτα σχάρας (Κολοκύθι, μελιτζάνα, μανιτάρι, πιπεριά, ρόκα, κασέρι) 5,40/3,30

Χόρτα εποχής τσιγαριστά (Ελαιόλαδο, λεμόνι, σκόρδο) 4,50/3,30

Κολοκυθάκια-Ρόκα (Ξυλόγαλο, ντρέσινγκ από λάδι-λεμόνι-σκάρδο-βασιλικό, 

μουστάρδα) 6,50/3,30

Ερμής
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Ζυμαρικά €

Ταλιατέλες με καπνιστό σολομό (Κάπαρη, βότκα, άνηθος, κρέμα γάλακτος) 5,40

Σπαγγέτι al pesto  (Βασιλικός, κουκουνάρι, σκόρδο, παρμεζάνα) 4,35

Πέννες με μοσχαρίσια φιλετάκια (Άγρια μανιτάρια του δάσους, κρέμα γάλακτος) 6,50

Πιατέλες €

…για ούζο (Ταραμοσαλάτα, φάβα, χταποδάκι, γαύρος ξυδάτος, αμπελόφυλλα, 

ρέγκα) 8,70

…για κόκκινο κρασί (Γραβιέρα, μανούρι, μπουρεκάκι, ψαρονέφρι καπνιστό, 

λαζάνια, μοσχαράκι, πατάτες γκρατινέ) 8,70

…για λευκό κρασί (Κατσικίσιο τυρί, προσούτο, λαδοτύρι, μπουρεκάκι, πατάτες 

γκρατινέ, λαζάνια, χοιρινό) 8,70

…για μπύρα (Λουκάνικο, grana κροκέτα, σουτζουκάκι, πατατοσαλάτα, καπνιστό 

σκουμπρί) 8,70

Ποικιλία τυριών 8,70

Ποικιλία αλλαντικών 7,00

Επιδόρπια €

Τιραμισού 4,40

Μους σοκολάτας 4,90

Προφιτερόλ 4,40

Τάρτα μοσχολέμονο 4,40

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 03/03/2015.

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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