
Beer for cheers

ΑΣΤΑ ΒΡΑΣΤΑ
ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Τα καναµε σαλατα
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Η Kaiser παράχθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 
1976 και µέχρι σήµερα συνεχίζει να παράγεται µε τον 
ίδιο τρόπο, διατηρώντας αναλλοίωτη την ποιότητα 
και τη γεύση της.

H διαφορετικότητά της, οφείλεται κυρίως στη 
συνταγή και στη γερµανική της φιλοσοφία. Τα 
συστατικά της, το ιδιαίτερα βαθύ χρυσαφένιο χρώµα 
της, καθώς και η χαρακτηριστική πικράδα της, είναι 
µερικά από τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Η φιλοσοφία και η παράδοση που απαιτεί η 
γερµανική σχολή "Pils”, διατηρούνται έως και 
σήµερα αναλλοίωτες και κάνουν τη Kaiser 
µοναδική, µε διαχρονική ποιότητα και απαράλλαχτη 
γεύση!

Σήµερα, αποτελεί την Νο.1 Pilsner µπύρα και τον 
κύριο εκφραστή της Γερµανικής Pilsner στην 
Ελλάδα.

Ένα ακόµη συστατικό της επιτυχίας της Kaiser ανά τις 
δεκαετίες, είναι αναµφίβολα και η διαφορετική της 
εµφάνιση, µε στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει. 
Από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της, είναι το 
χρυσό περιλαίµιο που αγκαλιάζει οµοιόµορφα το 
λαιµό του µπουκαλιού, αποτελώντας ένα ακόµη 
“σήµα κατατεθέν”. Επίσης, η αντίθεση του µαύρου 
µπουκαλιού, µε το λαµπερό χρυσό χρώµα της 
µπύρας, τονίζει το κύρος και την υψηλή εικόνα της 
Kaiser, αναδεικνύοντας ακόµα περισσότερο την 
ποιότητά της.

Τέλος, ένα επιπλέον σηµαντικό στοιχείο στην 
εµφάνισης της Kaiser, είναι η µαύρη ετικέτα µε τις 
λάµψεις του χρυσού περιγράµµατος, που την 
καθιστά µοναδική και της χαρίζει µερικά ακόµη 
συστατικά επιτυχίας!

www.kaiserbeer.gr/history

KAISER STORIES

Ελληνική σαλάτα 5,80€
(ντοµάτα, αγγουράκι, κρεµµύδι, 
πιπεριά, κάπαρη, φέτα, 
κριθαλοκούλουρα και ριγανίτσα)

Greek salad
(tomato, cucumber, onions, peppers, 
capers, feta, barley & oregano)

∆ροσερή σαλάτα 6,50€
(ρόκα, φρέσκα ντοµατίνια,
κουκουνάρι, σταφίδες, φράουλες, 
δροσερή σως πορτοκαλιού και 
νιφάδες παρµεζάνας)

Fresh salad
(ruccola, fresh cherry tomatoes,
pine nuts, raisins, strawberries,
fresh orange sause and parmesan 
cheese flakes)

Κρητικός ντάκος 5,30€
(κριθαροκούλουρα, ντοµάτα,
φέτα και φρέσκια ριγανίτσα)

Cretan Dakos
(barley topped with tomato, 
feta & fresh oregano)

Meat House σαλάτα 7,70€
(µαρούλι, φρέσκο κοτοπουλάκι, 
µπέικον, καλαµπόκι,
φέτες παρµεζάνας και σως 
µουστάρδας)

Meat House salad
(lettuce, fresh chicken, bacon,
corn, sliced parmesan
& mustard sauce)

ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΠΟΧΗΣ 
SEASONAL BOILED VEGETABLES

Σταµναγκάθι 6,50€
Stamnagathi

Μπρόκολο 4,20€
Broccoli

ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ...
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Χειροποίητο ψωµί στα κάρβουνα ανά άτοµο 0,50€
Grilled handmade bread (portion)
Πιτούλα στα κάρβουνα ανά άτοµο 1,00€
Grilled pita bread (portion)
Κοπανιστή Μυκόνου 3,20€
Mykonos pounded cheese salad
Τζατζικάκι µε την µυστική συνταγή
του Meat House 2,90€
Tzatziki salad with the secret recipe for Meat House
Φάβα Σαντορίνης µε ελαιόλαδο
φρέσκο κρεµµυδάκι και µαϊντανό 3,90€
Santorini fava beans with olive oil, green onion and parsley
Σαγανάκι τυρί µε ρακόµελο και σουσάµι 4,80€
Fried chesse (saganaki)
Φέτα µε φύλλο κρούστας, µέλι και σουσάµι 4,90€
Greek cheese (feta) with thin crust, honey and sesame seeds
πουρέκι γεµιστό µε τυρί και σάλτσα γιαουρτιού 5,10€
Cheese patty with yogurt sauce
Κολοκυθάκια τσιπς µε κεφαλογραβιέρα ή ντιπ 4,90€
Zucchini chips with kefalo-gruyere cheese or dip
Ρολάκια τυλιχτά µε κασέρι Μυτιλήνης
και προσούτο 4,90€
Mitilini’s cheese-rolls with prosciutto
Πύργος λαχανικών µε µοτσαρέλα, θυµάρι
και πέστο βασιλικού 5,10€
Vegetable tower with mozzarella, thyme 
and basil pesto
Τηγανόψωµο µε ψητό ταλαγάνι, φρέσκια
ντοµάτα και αρωµατικό λάδι 5,90€
Fried pitta bread with roast talagani cheese, fresh 
tomato and aromatic oil
Μανιτάρια Πλευρώτους 4,70€
Mushrooms
Καπνιστή µελιτζανοσαλάτα 3,60€
Smoked eggplant
Φτερούγες κοτόπουλο αργοψηµένες στη σχάρα
µε BBQ σως 5,10€
Chicken wings slowly grilled with BBQ sauce
Μπιφτεκάκια στη σχάρα µε σάλτσα ράγου, 
κόλιανδρο και γιαούρτι 5,20€
Grilled burgers with ragout sauce, 
coriander and yoghurt
Κοτοµπουκιές µε πατάτες και τσίλι σως 5,10€
Chicken nuggets with fries and chili sauce
Τηγανιτές πατατούλες 2,80€
Freshly-handmade fried potatoes
Φρέσκιες πατάτες µε φέτα και ρίγανη 3,10€
Fresh potatoes with feta and oregano
Πατάτες µε τυρί και µπέικον 3,20€
Potatoes with cheese and bacon
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ΨΗΤΑ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
ON THE GRILL
T-Bone steak 400γρ 15,50€
T-Bone steak 400gr

Mix grill Ποικιλία Μeat House για 2 άτοµα 21,90€
(Κεµπάπ, κοτόπουλο φιλέτο, µπριζολάκια χοιρινά,
µπιφτέκι µοσχαρίσιο, λουκάνικο, πίτες, ντοµάτα,
τζατζίκι, κρεµµύδι, πατάτες, σάλτσα ντοµάτας)
Mix grill Variety Meat House for 2 persons
(Kebab, chicken fillet, pork chops, beef burger, sausage, 
pies, tomato, tzatziki, onions, potatoes, tomato sauce)

Κεµπάπ µε δροσερό γιαούρτι και πιτούλες 8,50€
Κebab with yogurt and fresh pita bread

Μπιφτέκι από µοσχαράκι 8,70€
Veal burger

Μπιφτέκι γαλοπούλα µε µπρόκολο και ντοµάτα  8,90€
Turkey burger with broccoli and tomato

Σπαλοµπριζόλα µε κόκκαλο 500γρ. 17,90€
Bone beef steak 500gr

Μπριζολάκια χοιρινά µε ντοµατούλα και κρεµµύδι  8,90€
Pork chops with tomatoes and onions

Φιλετάκια ζουµερά από ψαρονέφρι µε βελουτέ µουστάρδας 10,50€
Juicy tenderloin fillets with mustard velouté

Φιλετάκια κοτόπουλο µε γλυκόξινη σως (σερβίρεται µε ρύζι)   8,80€
Chicken nuggets with sweet and sour sauce (served with rice)

Ψαρονέφρι ζουµερό 9,90€
Grilled and juicy tenderloin

Κοτόπουλο φιλέτο  7,70€
Chicken fillet

American burger 6,90€
Τυρί, µπέικον και BBQ σως
American burger
with cheese, bacon and BBQ sauce

Cheese burger 5,90€
Tυρί, ντοµάτα, µαρούλι
και µαγιονέζα
Cheese burger
with cheese, tomato, lettuce
and mayonaise

ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ
HAMBURGER
Σπιτικά χάµπουργκερ από το Meat House

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει 
το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιµολόγιο).

The consumer has no obligation to pay if it does not receive
legitimate voucher (receipt or invoice).

Κερναµε
τη µπυρα...
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TO MEAT HOUSE

ΠΡOTEINEI...
pasta

Κότσι χοιρινό αργοψηµένο στο φούρνο 17,90€
µε µπύρα, µέλι, πορτοκάλι, µανιτάρια και λιαστή ντοµάτα
Kochi pork in the oven with beer, honey, orange,
mushrooms and sundried tomatoes

Σουβλάκι κοτόπουλο 300gr µε πιπεριές και κρεµµύδι 9,60€
Handmade chicken skewer 300gr with peppers and onions

Ψαρονέφρι γεµιστό µε καπνιστό τυρί και σάλτσα µελιού 11,00€
Pork with smoked cheese and honey sauce

Συκώτι στη σχάρα µε καραµελωµένα κρεµµυδάκια 6,50€
Grilled liver with caramelized onions

Κοντοσούβλι 400γρ. 11,00€
Kontosouvli 400gr (pork meat with peppers and tomatoes)

Cheese cake 3,80€
Cheese cake

Μους σοκολάτα Oreo 3,50€
Chocolate mousse Oreo

Brownies µε παγωτό
και ζεστή σοκολάτα 3,80€
Brownies with ice cream
and hot chocolate

Καρυδόπιτα µε παγωτό 3,60€
Pecan pie with ice cream

Το λάδι που χρησιµοποιούµε στις σαλάτες είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο /
Οι πατάτες είναι φρέσκιες / Τα κρέατα είναι ηµέρας
The oil used in salads is extra-virgin olive oil / The potatoes are fresh / 
We use only fresh meat

ΚΑΙ ΚΑΤΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ...

ζαχαροπλαστησ
ο µπαµπασ;
ΓΛΥΚΑ / DESSERTS

Πέννες µε κοτόπουλο, µπέικον,
µανιτάρια και κάρυ 7,10€
Penne with chicken, bacon, 
mushrooms and curry

Ριζότο µε µανιτάρια 6,90€
Risotto with mushrooms



ΜΠΥΡΕΣ/BEERS

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ/COOL DRINKS

wines
ΚΡΑΣΙΑ

traditional drinks!
Τιµηστε...την παραδοση!

Άντε και...
ασπρο πατο!
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Καϊζερ / Kaiser 500 ml 4,20€
Καϊζερ / Kaiser double malt 330 ml 4,50€
Μύθος / Mythos 500 ml 4,20€

ΜΠΥΡΑ ΠΟΤΗΡΙ / DRAFT BEER
Καϊζερ / Kaiser 330 ml 2,90€
Μύθος / Mythos 330 ml 2,90€

Coca Cola 250 ml 2,50€
Coca Cola Light 250 ml 2,50€
Coca Cola Zero 250 ml 2,50€
Sprite 250ml 2,50€
Fanta Λεµόνι 250 ml 2,50€
Fanta Lemon 250 ml

Fanta Πορτοκάλι 250 ml 2,50€
Fanta Orange 250 ml

Σόδα 250 ml 2,00€
Soda Water 250 ml

Σουρωτή 250 ml (ανθρακούχο νερό) 2,00€
Souroti (Sparkling Water) 250 ml

Νερό 1lt (φυσικό µεταλλικό) 1,00€
Water (Mineral Water) 1 lt

Μοσχοφίλερο - Σκούρας 17,00€
Moschofilero - Skouras

Chateau Nico Lazaridi 21,90€
Chateau Nico Lazaridi

Χύµα κρασί Meat House 500 ml 4,00€
Meat House wine 500 ml

Κρασί ποτήρι 1,50€
Glass of wine

Ρετσίνα Μαλαµατίνα 500ml 4,00€
Retsina Malamatina 500ml

Ούζο Πλωµάρι 200ml 5,10€
Ouzo Plomari 200ml

Ούζο ποτήρι 1,50€
Glass of ouzo

Τσίπουρο Τσιλιλή (χωρίς Γλυκάνισο) 200ml 5,10€
Tsipouro Tirnavos (without Anise) 200ml

Τσίπουρο ποτήρι 1,50€
Glass of tsipouro

Το Meat House αποτελεί ένα από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της 
µοντέρνας Ελληνικής ταβέρνας. Ο 
ανακαινισµένος χώρος της παλιάς 
µονοκατοικίας, στην Ελ. Βενιζέλου στη 
Νέα Σµύρνη, βασισµένος στο λευκό 
χρώµα αλλά και στις de cape αποχρώσεις 
των επίπλων σε κάνει να αισθανθείς πιο 
άνετα και οικεία! Για πιο «prive» και 
«ήσυχες» καταστάσεις µπορείτε να 
επιλέξετε το πίσω µέρος του όπου θα 
συναντήσετε την αυλή µε την πέργκολα 
περιστοιχισµένη από δέντρα!
Η κουζίνα του Meat House που βασίζεται 
σε φρέσκες ελληνικές πρώτες ύλες µε 
κυρίαρχο στοιχείο το κρέας, διαθέτει 
ειδικές µεγάλες σχάρες προσφέροντας 
σας τα πιο νόστιµα και ζουµερά 
κρεατοειδή καλοψηµένα στα κάρβουνα, 
συνδυασµένα µε µια µεγάλη ποικιλία 
κρύων και ζεστών ορεκτικών, τραγανές 
φρέσκες τηγανιτές πατάτες, δροσερές 
σαλάτες αλλά και φρεσκότατα γλυκά!
Το Meat House σας περιµένει στο 
νούµερο 57 της Ελευθερίου Βενιζέλου 
ακριβώς απέναντι από τον 
κινηµατογράφο cine Φιλίπ, κάθε µέρα 
από τις 13:00 έως και τη 1:00!
Τις θεσπέσιες Ελληνικές γευστικές 
προτάσεις του Meat House στις πιο 
προσιτές τιµές της πόλης µπορείτε να τις 
δοκιµάσετε και στο σπίτι σας µέσω της 
υπηρεσίας delivery κάθε µέρα από τη 
1:00 το µεσηµέρι µέχρι τις 12:00 το βράδυ!

Αγορανοµικός υπεύθυνος: ΤΖΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Σε περίπτωση έκδοσης τιµολογίου ενηµερώστε µας 

εγκαίρως.
Στις τιµές περιλαµβάνεται 13% και 0,5% δηµοτικός φόρος.
Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε 
ειδική θήκη στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε 

διαµαρτυρίας.

If you wish for an invoice please inform us in time.
V.A.T. and all other taxes are included.

The restaurant is obliged to have printed complaint forms 
in a special case near the exit.

Λίγα λόγια για εµάς...

Wireless order solution by:

www.meathouse.gr
www.facebook.com/Meat.House.Restaurant

Λευκά κρασιά - White Wines

Μerlot Nico Lazaridi 21,90€
Moschofilero - Skouras

Χρυσός Λέων Cabernet Sauvignon 21,90€
Golden Lion Cabernet Sauvignon

Χύµα κρασί Meat House 500 ml 4,00€
Meat House wine 500 ml

Κρασί ποτήρι 1,50€
Glass of wine

Κόκκινα κρασιά - Red Wines

Χύµα κρασί Meat House 500 ml 4,00€
Meat House wine 500 ml

Κρασί ποτήρι 1,50€
Glass of wine

Ροζέ κρασιά - Rose Wines


