
Ορεκτικά €

Τηγανητή φάβα Σαντορίνης (Με φρέσκο κρεμμυδάκι) 4,00

Λουκουμάδες τυριού με σουσάμι και μέλι 4,90

Τρία είδη ψητών μανιταριών (Με φρέσκα μυρωδικά και μπαλσάμικο Καλαμάτας 

πλευρώτους, De Paris, Porto Bello) 4,80

Σπιτικές πατάτες τηγανητές 2,60

Πατάτες τηγανητές με σως γραβιέρας και τραγανό μπέικον 4,00

Σφακιανή πίτα με μέλι 4,80

Καγιανάς αλλιώτικος (Με χόρτα, ξυνομυζήθρα και πατάτες τηγανητές) 5,00

Φακές σαλάτα (Με φρέσκα μυρωδικά) 4,00

Σκορδόψωμο με τυρί και μανιτάρια 3,50

Σαγανάκι με μαραθοτύρι πετρώδη Άνδρου 4,90

Ζυμαρικά €

Κοντομακάρονα με λαχανικά και ξυνομυζήθρα 6,20

Κοζανίτικη μακαρονάδα (Με κρόκο Κοζάνης, μπρόκολο και μπουκίτσες κοτόπουλο) 6,80

Ριζότο του Νικόλα ή Σπαγγέτι (Με άγρια μανιτάρια Και λάδι ελληνικής βιολογικής 

τρούφας) 6,50

Μακαρόνια (Με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, η αγαπημένη μας σπιτική μακαρονάδα) 6,70

Κριθαρωτό (Γιουβετσάκι με χοιρινό ή κοτόπουλο και χοντροτριμμένο τυρί) 6,20

Χυλοπίτες , με απάκι, πλευρώτους, θυμάρι και Κρυστινλη γραβιέρα 7,70

Κυκλαδίτικη μακαρονάδα (Με τοματίνια,κάπαρη, φέτα και βασιλικό) 6,90

Πέρσικη Σαλάτα (μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, καρότο,σως) 5,90

Σαλάτες €

Ριγανάτη σαλάτα Κεφαλονιάς (Μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, παξιμάδι, κρεμμύδι, 

ρίγανη και φέτα) 5,00

Βραστα λαχανικά (Παντζάρι,μπρόκολο,καρότο, κολοκύθι και baby πατατούλα) 5,00

Κοτοσαλάτα (Ανάμεικτη σαλάτα με κοτόπουλο, αγγούρι, μαϊντανό, τοματίνια, φιλέ 

αμυγδάλου και σως Γραβιέρας Τρύπας) 6,00

Ροκοσαλάτα (Σαλάτα με ρόκα, δημητριακά, ρόδι και σάλτσα γλυκού κρασιού) 5,50

Σαλάτα της Μάρας (Ρόκα, λόλες, τοματίνια, μανιτάρια, αγγούρι, λάδι, λεμόνι) 5,00

Σαλάτα Κατίκι Δομοκού (Ανάμεικτη σαλάτα με λόλες, καρύδι,τοματίνια,σάλτσα φρέσκου 

βασιλικού και κατίκι Δομοκού) 5,40

Κρητικά ντακάκια (Με την δική μας κόκκινη σάλτσα και Σφακιανή ξυνομηζήθρα) 4,50

Μπριάμ στη σχάρα (Λαχανικά σχάρας με ψημένο χαλούμι) 5,70

Λεμόνι
(Χωματιανού 3Α,Μαρούσι 151-23)

Μενού

1 / 3



Βραστά χόρτα εποχής (Με λαδολέμονο) 5,40

'Ταχυφαγείο'' Λεμόνι €

Burger ''Λεμόνι'' (250γρ. Μοσχαρίσιος κιμάς, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον, καραμελωμένο 

κρεμμύδι, λιωμένο edam και την δική μας σως γραβιέρας, συνοδεύεται ε τηγανητές 

πατάτες) 6,80

Burger Κοτόπουλο ''Λεμόνι'' (250γρ. Κιμάς κοτόπουλο, ψητά λαχανικά, σάλτσα βασιλικού 

και τυρί με χαμηλά λιπαρά, συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες) 6,80

Club Sandwich ''Λεμόνι'' (Ντομάτα, μαρούλι, τυρί, ομελλέτα, κοτόπουλο φιλέτο και σάλτσα 

από μαλακό τυρί και πιπεριά Φλωρίνης συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες) 5,70

Σουβλάκι ''Λεμόνι'' (3 καλαμάκια (1 πανσέτα, 1 κοτόπουλο, 1 κεμπάπ) 2 πίτες, συνοδεύεται 

με τηγανητές πατάτες και σως της επιλογής σας) 6,90

Τα ''δικά μας'' χειροποίητα (Χοιρινό καλαμάκι ή κοτόπουλο καλαμάκι ή κεμπάπ 

συνοδεύεται με ψωμάκι) 1,50

Πιάτα κυρίως και σχάρας €

ΨΑΡΙΑ:

Φρέσκο φιλέτο σολομού (Με μοσχολέμονο και μάραθο) 12,00

Φιλέτο γλώσσα (Στον φούρνο με λαδολέμονο) 8,00

ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 

Σουτζουκάκια σμυρνέικα με πιλάφι (Ξυπνούν αναμνήσεις) 7,00

Χιώτικο ψαρονέφρι μαστιχάτο (Με πουρέ πατάτας, βασιλικό, ανάμεικτα λαχανικά και σως 

από σέλινο) 11,00

Τηγανιά κοτόπουλο (Με φασκόμηλο) 6,80

Κερκυραϊκη παστιτσάδα (Μαγειρεμένη με πολύ μεράκι) 7,50

ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ:

Μπιφτεκάκια κοτόπουλου  (Γιατί προσέχουμε την γραμμή σας) 7,50

Τα μπιφτεκάκια του Πέτρου (Τέσσερα ζουμερά μπιφτεκάκια πάνω σε Κπριακή πίτα με 

συνοδεία την σάλτσα λεμόνι, η δική μας Barbeque sauce) 7,50

Μοσχαράκι φιλέτο σχάρας (Δώδεκα μηνών,εξαιρετικό) 17,00

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας 6,70

Ψαρονέφρι σχάρας 10,50

Χοιρινό σνίτσελ ''Λεμόνι'' (Με σάλτσα φέτας και πατάτες τηγανητές) 5,90

Champion's Grill (2 ατόμων) (2 κεμπάπ, 3 πανσετάκια,3 μπιφτεκάκια, 2 λουκάνικα 

Μυκόνου, κοτόπουλο στήθος, συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες και 3 κυπριακές πίτες) 19,50

Γλυκά €

Μους λεμόνι 3,00

Σοκολατόπιτα 3,20

Μιλφέιγ ''χειροποίητο'' 3,20

Λουκουμάδες με μέλι και καρύδια 2,80

2 / 3



Λουκουμάδες με σοκολάτα 3,30

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 06/01/2015.

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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