Καλώς ήρθατε στο Βεράνι μας!!
Στο μαγαζί μας δεν υπάρχει τίποτα
κατεψυγμένο ή έτοιμο.
Τα πάντα παρασκευάζονται από εμάς, μόνο με
τα καλύτερα φρέσκα υλικά τα οποία
παραλαμβάνουμε καθημερινά.
Γιατί το Βεράνι είναι το σπίτι μας και οι
πελάτες οι καλεσμένοι μας!

Καλή όρεξη και καλή διασκέδαση!!

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ
Ψωμάκι ζυμωτό (χειροποίητο από εμάς)

0,90

Γ Ι Α Β Ο Υ Τ Ε Σ
Γιαουρτοσκόρδιο (Τζατζικάκι)
Τυροκαυτερή (για δυνατούς ουρανίσκους, φέτα ΠΟΠ, καυτερή πιπεριά)
Μαϊντανοσαλάτα Συριανή
Όλες μαζί

3,80
4,80
4,00
6,00

ΟΙ Α Ν Α Κ Α Τ Ε Σ
Χωριάτικη (η γνωστή)
Ντάκος (γνωστός κι αυτός)
Ποικιλία ψητών λαχανικών
Φατούς η ανατολίτισσα (μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, ντοματούλα,
αγγουράκι, μαϊντανό, δυόσμο μυρωδάτο, αραβική πίτα)
Μποέμικη (φασόλια γίγαντες, σύγκλινο Μάνης, μαϊντανός, γιαούρτι, αγγουράκι
τουρσί, κάπαρη, λιαστή ντομάτα, κρεμμυδάκι ξερό, ελαιόλαδο)
Βεράνι (ανάμεικτα πράσινα φύλλα, πιπεριές τρικολόρε, μπουκίτσες κοτόπουλου,
ξηροί καρποί, μήλο, βινεγκρέτ μέλι πορτοκάλι, σε φωλιά τυριού)

6,60
6,00
6,00
7,80
9,50
9,70

Μ Ε Ζ Ε Κ Λ Ι Κ Ι Α
Το τραγανολιωμένο (σαγανάκι τυρί)
Πατατούλες φρέσκιες τραγανές
(και με τυράκι τριμμένο αν θες)
Της Κούλας (πιτάρια τηγανιτά με φέτα και με σπανάκι)
Τ’ αποσκερά (σύγκλινο Μάνης με αυγά)
Μπουγιουρντί πικάντικο (φέτα ΠΟΠ ψητή πικάντικη, με ντοματούλα και
πιπεριές)
Καβουρμάς (καβουρμάς, τυριά σε πήλινο)
Της Λιλίκας (κεφτεδάκια Συριανά της μανούλας, από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά)
Κολοκυθοκεφτέδες τραγανοί (με φέτα)
Ποίημα (συκωτάκι φρέσκο μοσχαρίσιο γάλακτος με σκόρδο και λεμόνι )
Του Μερακλή (2 είδη επιλεγμένων λουκάνικων: χοιρινό και μοσχαρίσιο)
Λουκάνικα Τζουμαγιάς (με κρεμμύδια)
Της Ιουλίας (σαγανάκι Σμυρνέικο με αυγά μάτια, γραβιέρα, σουτζούκι αρμένικο
και παστουρμά πολίτικο)
Της Μπακάλας (ομελέτα με κορνμπίφ)
Τ’ απαυτά (φρέσκα αμελέτητα μοσχαρίσια τηγανιτά)
Τηγανιά χοιρινή (φρέσκος χοιρινός λαιμός)
Μελιτζάνες γεμιστές (ανθότυρο, μανούρι, φέτα ΠΟΠ, πιπεριές, κρεμμύδι και
σαλτσούλα κόκκινη)
Καισαρείας (φύλλο κρούστας, κασέρι Λέσβου, παστουρμάς πολίτικος, ντομάτα)
Φέτα μέλι (τηγανιτή φέτα ΠΟΠ περιχυμένη με μέλι και πασπαλισμένη με
σουσάμι)

5,50
3,50
4,00
7,50
6,60
5,50
6,50
5,80
5,50
7,00
6,00
5,80
7,80
5,00
6,50
8,00
5,50
6,60
5,80

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε αλλεργία σε κάποιο τρόφιμο.

ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ (vegeterian)
Τζατζικάκι
Τυροκαυτερή
Μαϊντανοσαλάτα
Όλες μαζί
Χωριάτικη
Ντάκος
Φατούς η ανατολίτισσα
Βεράνι χωρίς κοτόπουλο
Ποικιλία ψητών λαχανικών
Τραγανολιωμένο
Πατατούλες φρέσκιες τηγανιτές
και τυράκι τριμμένο αν θες
Της Κούλας
Μπουγιουρντί
Φέτα μέλι
Κολοκυθοκεφτέδες με φέτα
Μελιτζάνες γεμιστές
Ποικιλία τυριών
Αρμενοβιλ

3,80
4,80
4,00
6,00
6,60
6,00
7,80
8,30
6,00
5,50
3,50
4,00
7,50
5,50
5,80
5,50
5,50
12,00
5,50

ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ (VEGAN)
Χωριάτικη χωρίς φέτα
Ντάκος χωρίς φέτα
Φατούς η ανατολίτισσα
Ποικιλία ψητών λαχανικών
Πατάτες φρέσκιες τηγανιτές

5,90
5,50
7,80
6,00
3,50

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε αλλεργία σε κάποιο τρόφιμο.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ
Εναλλακτική (λουκάνικο χωριάτικο, κεφτεδάκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, 3
είδη επιλεγμένων τυριών, φρέσκιες πατάτες τηγανιτές, τυροκαυτερή, ντομάτα)
Τ’ απλωμένα και τα ξαπλωμένα (παστουρμάς πολίτικος, σύγκλινο Μάνης,
σουτζούκι Αρμένικο, σαγανάκι τυρί, ντομάτα )
Τυριών ( Κασέρι Μυτιλήνης, Γραβιέρα, Φέτα ΠΟΠ, Καπνιστό τυρί, λιαστή
ντομάτα, αραβική πίτα)

11,00
13,50
12,00

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Πολίτικο Κοτόπουλο (ζουμερές μπουκιές φρέσκου κοτόπουλου με μυρωδικά σε

10,50

φωλιά πατάτας)

Χιουνκιάρ Μπεγεντί (φρέσκο μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας)
Το τζιναβωτό (φρέσκο φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο σχάρας, συνοδεύεται με
πατάτες τηγανιτές και σαλάτα)
Τα ζουμερά (φρέσκα μπριζολάκια λαιμού χοιρινά σχάρας, χωρίς κόκκαλο,
συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα)
Τ’ αφράτα (μπιφτέκια από 100% μοσχαρίσιο φρέσκο κιμά σχάρας, συνοδεύονται
με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα)
Ο Σιτευτός (φρέσκο μοσχαράκι σχάρας, συνοδεύεται με ψητά λαχανικά)
Τούμπανο (ποικιλία φρέσκων κρεατικών σχάρας : χοιρινά μπριζολάκια λαιμού
χωρίς κόκκαλο, φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μπιφτέκια 100% μοσχαρίσια,
λουκάνικα μοσχαρίσιο και χοιρινό , πατάτες τηγανιτές, πιτούλες)

Τούμπανο μισή
Μπιφτέκι....... χοντρό (φτιαγμένο από φρέσκο πρόβειο και μοσχαρίσιο κιμά

12,50
9,90
10,50
9,90
13,50
35,00
18,00
11,50

συνοδεύεται με ντομάτα, κρεμμύδι και πατάτες τηγανιτές)

Σ Ε Ρ Μ Π Ε Τ Ι Α
Αρμενοβίλ (Παραδοσιακό σαλονικιό με σαντιγύ, μαρεγγάκια, καραμελωμένα

5,50

αμύγδαλα και σιρόπι σοκολάτας)
Το Σαραγλί της Φλώρας (παραδοσιακό σιροπιαστό με τραγανά πολίτικα
φύλλα, φρέσκο μυρωδάτο βούτυρο και ξηρούς καρπούς)

4,80

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε αλλεργία σε κάποιο τρόφιμο.

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Νερό εμφιαλωμένο 1 λίτρο
Σόδα
Κόκα Κόλα
Γκαζόζα
Πορτοκαλάδα με ή άνευ

1,50
2,00
2,00
2,00
2,00

ΖΥΘΟΣ
Αμστελ φιάλη 500 ml
Φιξ φιάλη 500 ml
Άλφα φιάλη 500 ml
Κάιζερ φιάλη 500 ml

3,50
3,50
3.50
4.00

ΟΙΝΟΣ ΧΥΜΑ
Λευκός ½ λίτρο
Λευκός 1 λίτρο
Κόκκινος ½ λίτρο
Κόκκινος 1 λίτρο
Ημίγλυκος κόκκινος ½ λίτρο
Ημίγλυκος κόκκινος 1 λίτρο

4,30
8,50
4,30
8,50
4,90
9,80

ΟΙΝΟΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΣ (Τιμή Φιάλης)
Σαββατιανό λευκό
Μοσχοφίλερο λευκό
Μπουτάρι ροζέ
Αγιωργίτικο κόκκινο
Αβέρωφ κόκκινο

17,00
17,00
18,00
18,00
22,00

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Τσίπουρο Τσιλιλή 200 ml
Ρακί χύμα 100 ml
Ρακί χύμα 250 ml
Ρακόμελο 250 ml
Ούζο Πλωμάρι καραφάκι
Ούζο Βαρβαγιάννη καραφάκι

7,90
3,50
8,80
8.80
7,90
8,80

ΤΑ ΚΑΨΟΥΛΙΑ
Ουίσκι απλό
Ουίσκι απλό φιάλη
Ουίσκι σπέσιαλ
Ουίσκι σπέσιαλ φιάλη
Βότκα, Τζιν, Ρούμι, Τεκίλα
Βότκα, Τζιν, Ρούμι, Τεκίλα φιάλη
Λικεράκι

7,00
65,00
9,00
85,00
7,00
65,00
7,00

Σας ευχαριστούμε πολύ, θα χαρούμε να σας ξαναδούμε!

Welcome to
“Stis Floras to Verani”
In our restaurant everything is fresh and
handmade.
Verani is our home and clients are our guests!

Good appetite!

P R I C E

L I S T

Handmade bread (from us)

0,90

S A U C E
Tzatziki (yoghurt sauce with cucumber and garlic)
Tirokafteri (hot cheese sauce with FETA cheese and spicy peppers)
Parsley sauce (from Syros Island)
All together

3,80
4,80
4,00
6,00

S A L A D S
Dakos (round rusk with tomato, feta cheese, caper, olives, oregano and olive oil)
Greek (tomato, cucumber, onion, pepper, caper, olives, feta cheese, olive oil and

6,00
6,60

oregano)

Grilled vegetables
Fattoush (lettuce, spring onion, tomato, cucumber, parsley, mint and tortilla)
Bohemian (giant beens, syglino from Mani, parsley, yogurt, capers, pickles, sun

6,00
7,80
9,50

dried tomato, onion, olive oil)
Verani (mixed green leaves, color peppers, chicken, nuts, apple, honey and orange
vinegret served inside a cheese nest)

9,70

S T A R T E R S
Saganaki cheese (Fried cheese)
French fries / served with grated chesse
Pitaria (fried dough pies filled with feta cheese and spinach-feta)
Eggs with Syglino (Triaditional smoked sausage from Mani)
Bougiourdi (baked feta cheese with tomato, pepper and oregano. Spicy)
Kavourmas (traditional sausage from north Greece and cheese)
Meat balls (fresh beef meatballs, traditional recipe from Syros island)
Ζucchini meatballs (crispy with feta cheese)
Beef Liver (served with garlic and lemon)
Grilled Sausages (pork and beef)
Tzoumagias (Traditional sausages with caramelized onions)
Saganaki from Smyrna (eggs, graviera cheese, soutzouki sausage and pastourma

5,50
3,50/4,00

7,50
6,60
5,50
6,50
5,80
5,50
7,00
6,00
5,80
7,80

sausage. Spicy)

Corn beef omelette
Beef Ameletita (fried crispy testicles)
Stir fried pork
Stuffed eggplants (stuffed aubergines with anthotyro cheese, manouri cheese, feta
cheese, peppers, onion and tomato sause)
Pastourma’s pie (pastourma sausage, kaseri cheese, tomato in fylo. Fried)

Fried feta cheese with honey and sesame

5,00
6,50
8,00
5,50
6,60
5,80

Please inform us if you have any food allergies.

VEGETERIAN
Tzatziki (yoghurt sauce with cucumber and garlic)
Tirokafteri (hot cheese sauce with FETA and spicy peppers)
Parsley sauce
All together

3,80
4,80
4,00
6,00

Greek salad (tomato, cucumber, onion, pepper, caper, olives, feta cheese, olive oil

6,60

and oregano)
Dakos (round rusk with tomato, feta cheese, caper, olives, oregano and olive oil)
Verani without chicken (mixed green leaves, color peppers, nuts, apple, honey
and orange vinegret served inside a cheese nest)
Fattoush (lettuce, spring onion, tomato, cucumber, parsley, mint and tortilla)

Grilled vegetables
Saganaki cheese (Fried cheese)
French fries / served with grated chesse
Pitaria (fried dough pies filled with feta cheese and spinach-feta)
Bougiourdi (baked feta cheese with tomato, pepper and oregano. Spicy)
Fried feta cheese with honey and sesame
Ζucchini meatballs (crispy with feta cheese)
Stuffed eggplants (stuffed aubergines with anthotyro cheese, manouri cheese, feta
cheese, peppers, onion and tomato sause)

Variety of cheese
Armenovil (semifredo with whipped cream, sweat almonds, merinques and

6,00
8,30
7,80
6,00
5,50
3,50/4,00
7,50
5,50
5,80
5,50
5,50
12,00
5,50

chocolate)

VEGAN
Greek salad without feta cheese
Dakos without feta cheese
Fattoush salad
French fries
Grilled vegetables

5,90
5,50
7,80
3,50
6,00
Please inform us if you have any food allergies.

V A R I E T I E S
Traditional Sausages and cheese (pastourma, syglino, soytzouki, saganaki

13,50

cheese, tomato )

Meat and cheese (pork sausage, fresh beef meatballs, 3 different cheeses, french

11,00

fries, hot cheese sauce, tomato)
Cheese (kaseri from Lesvos, graviera ,feta, greek smoked cheese, sun dried tomato
and tortilla)

12,00

M A I N D I S H E S
HIOUNKIAR BEGENTI (fresh beef meat cooked in tomato sauce with aubergine’s

12,50

puree)

Chicken in the nest (fresh, juicy, small pieces of chicken inside a potato nest)
Grilled chicken (fresh fillet chicken leg, served with fries and salad)
Grilled pork steaks (fresh pork steaks without bones served with fries and salad)
Grilled Burgers (100% fresh beef meat served with fries and salad))
Grilled Beef (Fresh beef meat grilled served with grilled vegetables)
Meat variety ( grilled all fresh : fillet chicken leg without the bone, pork steaks

10,50
9,90
10,50
9,90
13.50
35,00

without bones, burgers, sausages pork and beef, fries and pita)
Small Meat variety (half)
Lamb burger (lamb and beef minced meat served with tomato, onion and fries)

18,00
11,50

D E S S E R T S
Armenovil (semifredo with whipped cream, sweat almonds, merinques and

5,50

chocolate)
Flora’s Saragli (traditional dessert with fyllo, nuts and syrup)

4,80

Please inform us if you have any food allergies.

S O F T

D R I N K S

Carbonated lemonade, orangade, coca-cola, soda water
Bottled water 1 lt

2,00
1,50

B E E R S
AMSTEL 500ml
FIX 500ml
ALPHA 500ml
KAISER 500ml

3,50
3,50
3,50
4,00

W I N E
Dry white wine ½ lt
Dry white wine 1 lt
Dry red wine ½ lt
Dry red wine 1 lt
Red semi-sweet ½ lt
Red semi-sweet 1 lt

4,30
8,50
4,30
8,50
4,90
9,80

B O T T L E D W I N E
Savatiano (dry white)
Moshofilero (dry white)
Boutari (dry rose)
Agiorgitiko (dry red)
Averof (dry red)

17,00
17,00
18,00
18,00
22,00

T R A D I T I O N A L

D R I N K S

Tsipouro Tsililis 200ml
Raki 100ml
Raki 250ml
Rakomelo (warm raki with honey and spices) 250ml
Ouzo Plomari
Ouzo Varvagianni

7,90
3,50
8,80
8,80
7,90
8,80

DRINKS
Whiskey
Whiskey (bottle)
Whiskey special
Whiskey special (bottle)
Vodka, Gin, Rum, Tekila
Vodka, Gin, Rum, Tekila (bottle)
Liquer

7,00
65,00
9,00
85,00
7,00
65,00
7,00

Thank you very much, looking forward to seeing you again!

