
Ορεκτικά €

Τυροκαυτερή σπιτική 3,50

Τζατζίκι 3,50

Φέτα με λάδι και ρίγανη 2,50

Κολοκυθάκια τηγανιτά με γιαούρτι 4,00

Σαγανάκι κεφαλογραβιέρας 3,80

Μελιτζάνα σουφλέ 5,00

Ραβασάκι φέτας με μέλι και σουσάμι 5,00

Πατάτα ουγκρατέν στο πήλινο 5,00

Χαλούμι στη σχάρα με αράβικα πιτάκια 5,00

Φάβα με κρεμμυδάκι και κάπαρη 3,80

Παστουρμαλί (Τραγανό φύλλο κρούστας με Αρμένικο παστουρμά, κασέρι και ντομάτα) 5,00

Λουκάνικο στη σχάρα 5,50

Σύγκλινο Μάνής στο τηγάνι με μέλι και μουστάρδα 5,50

Πατάτα τηγανιτή κομένη στο χέρι 2,50

Σαλάτες €

Πανδαισία (φρεσκοκομένα λαχανικά σε φωλιά αραβικής πίτας με ρόδι, καρύδια και σως γιαουρτιού)6,50

Πράσινη (ρόκα, μαρούλι, ντοματίνια, κατίκι Δομοκού, μπαλσάμικο με μέλι) 6,00

Του Καίσαρα (Iceberg, ραντίτσιο, φρεσκοκομένο κοτόπουλο φιλέτο, κρουτόνς και σως Καίσαρα)6,50

Ψητά λαχανικά (με σως γιαουρτιού και μελωμένο μπαλσάμικο) 5,50

Βραστά (Χόρτα, κολοκύθια, καρότο) 4,00

Μαρούλι (μαρούλι, άνιθο, φρέσκο κρεμμυδάκι και ελιές Καλαμών) 4,00

Κρητικός Ντάκος (με ψιλοκομένη ντομάτα, φέτα τριμένη και κάπαρη) 5,00

Χωριάτικη 5,50

Πιάτο όνειρο €

Τηγανιά με χοιρινό και κοτόπουλο σε σάλτσα λεμονιού 7,00

Φιλετάκια χοιρινά με σάλτσα φέτα 9,00

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο με σως ροκφόρ 8,00

Φιλετάκια κοτόπουλο με κρέμα και μανιτάρια 8,00

Στα κάρβουνα €

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 7,00

Μπιφτέκι γεμιστό με φέτα και ντομάτα 8,00
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Πανσετάκια ψιλοκομένα μαριναρισμένα 7,00

Μπριζόλα χοιρινή 7,50

Ψαρονέφρι 8,50

Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος 12,00

Φιλέτο κοτόπουλο 7,50

Παϊδάκια κοτόπουλο 7,00

Τιμπόν 17,50

Παϊδάκια γάλακτος ψιλοκομένα (κιλό) 25,00

Ποικιλία 2 ατόμων (τρώμε απ'όλα) 18,00

Ποικιλία 4 ατόμων (τρώμε απ' όλα) 32,00

Ριζότα- μακαρονάδες €

Μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα και τριμένο τυρί 4,50

Μακαρονάδα με κιμά 5,80

Καρπονάρα 6,00

Ριζότο ρόκας με παρμεζάνα 6,50

Πιάτα της θάλασσας €

Καλαμάρι τηγανιτό 7,50

Σολομός στη σχάρα με βραστά λαχανικά 10,00

Μύδια αχνιστά με σάλτσα κρασιού και σκόρδο 7,50

Γαρίδες ψητές- τηγανιτές 10,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 27/07/2015.

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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