
… κάτι για την όπεξη  

ΛΣΟΙΚΑ κπειαιίδηθο  

ζσλοδεσκέλο κε δροζερό γηαούρηη 

 

6,50  € 

ΛΣΟΙΚΑ γηαιαληδί 5,50  €  

ΙΟΤΘΑΛΗΘΟ από ηο τωρηό 5,00  € 

ΠΑΣΑΣΟΤΙΔ θρέζθηες  
ηεγαληζκέλες ζε ειαηόιαδο 

 
3,00  € 

Οη ίδηες ΠΑΣΑΣΟΤΙΔ   

κε  ηρηκκέλε παρκεδάλα 

 

3,50  € 

ΣΕΑΣΕΗΘΗ όπως ηο ζες 2,80  € 

ΠΗΣΑΡΑΘΗ κε θύιιν ζην ρέξη  

κε θέηα, ηζαιαθνύηη θαη θεθαινγξαβηέξα 

 

5,00  € 

ΓΑΡΓΟΤΚΠΑΘΗΑ ηοσ θσρ-Μήηζοσ 6,00  € 

ΚΔΙΗΣΕΑΛΔ θνύξλνπ γιύθηζκα 

κε θξέζθηα ληνκαηνύια θαη πηπεξηέο 

 

5,00  € 

  

… τςπάκια   

ΦΔΣΑ βιάτηθε Γορησλίας 4,50  € 

ΓΡΑΒΗΔΡΑ 5,00  € 

  

... σαλατούλερ υπεσκοκομμένερ  

ΥΧΡΗΑΣΗΘΖ παραδοζηαθή 6,50  € 

ΑΓΓΟΤΡΟ ΛΣΟΚΑΣΑ θιαζζηθή  
κε θάπαρε θαη ηα θσιιαράθηα ηες 

 
3,00  € 

ηνπ ΘΖΠΟΤΡΟΤ 5,50  € 

  

… & τηρ εποσήρ  

ΙΑΥΑΛΟ παληρεκέλο κε ΘΑΡΟΣΟ  3,00  € 

ΚΠΡΟΘΟΙΟ 3,50  € 

ΘΟΤΛΟΤΠΗΓΗ  3,50  € 

ΥΟΡΣΑ 3,50  € 

... τηρ κατσαπόλαρ και τος υούπνος  

ΘΟΣΗ τοηρηλό κεραθιίδηθο 8,00  € 

ΘΟΣΗ κοζταρίζηο οζοκπούθο 9,80  € 

ΓΘΗΟΤΒΔΣΗ καλέζηρα 6,00  € 

ΘΟΘΘΟΡΑ θοθθηληζηός θαη θραζάηος 5,50  € 

  

  

… τηρ σσάπαρ και τηρ ώπαρ   

ΚΠΡΗΕΟΙΟΠΑΛΔΣΑ τοηρηλή 

κε πιούζηα αρώκαηα 

 

7,80  € 

ΚΠΡΗΕΟΙΑ κοζταρίζηα γάιαθηος  

ε δσλακωηηθή 

 

9,80  € 

ΚΠΗΦΣΔΘΗ ηοσ Τάζοσ,  

κσζηηθό, γεσζηηθό θαη δοσκερό  

 

6,50  € 

  

  

… στην ςγειά σαρ!  

ΘΡΑΗ 

Ιεπθό – θόθθηλν (ην ιίηξν) 

 

5,00  € 

ΚΠΤΡΔ  

Amstel / Heineken 2,50  € 

FISCHER 2,80  € 

ΒΔΡΓΗΛΑ 2,00  € 

ΑΛΑΦΤΘΣΗΘΑ  

Coca cola 1,50  € 

Γθαδόδα  1,50  € 

Πνξηνθαιάδα 1,50  € 

ΛΔΡΟ εκθηαισκέλν 1,20  € 

ΟΤΡΧΣΖ αλζξαθνύρν λεξό 1,50  € 

 

 

Καλώρ ήπθατε!  
Όπνηα πηάηα θη αλ δηαιέμεηε, λα είζηε ζίγνπξνη  

όηη ηνπο έρνπκε δώζεη ζεκαζία. 
 

… ηώξα πνπ ζαο άλνημε ε όξεμε δηαιέμηε ην θπξίσο !!!

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Απζεληηθέο γεύζεηο από ην 1970 

ηελ παξαδνζηαθή ηαβέξλα ''Σα Βαξέιηα'' από ην 1970 
πξνζθέξνπκε εθιεθηό θαγεηό ζηνπο πειάηεο καο, πνπ 

καο ηηκνύλ κε ηελ ηαθηηθή παξνπζία ηνπο. 46 ρξόληα 

κεηά, ν παηέξαο θπξ Κήηζνο θξέκαζε ηελ πνδηά ηνπ θαη 

παξέδσζε όια ηα κπζηηθά ηεο θαιήο ειιεληθήο θνπδίλαο 
πνπ ηόζα ρξόληα έκαζε, ζηνλ γηό ηνπ Σάζν. Ο Σάζνο 

θξάηεζε ζαλ θπιαρηό ηηο αμίεο πνπ έθαλαλ δηάζεκα ''Σα 

Βαξέιηα''. Φξέζθα πξντόληα άξηζηεο πνηόηεηαο, απζηεξά 
δηαιεγκέλα από δνθηκαζκέλνπο πξνκεζεπηέο. πληαγέο 

θηηαγκέλεο όρη απιά γηα λα ζαο ρνξηάζνπλ αιιά γηα λα 

ζαο θάλνπλ λα λνηώζεηε ηελ απόιαπζε ησλ γεύζεσλ. 
Πινύζηα πηάηα βαζηζκέλα ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή. 

Φξέζθν-θνκκέλεο ζαιάηεο, θαιν-καγεηξεκέλα 

θαηζαξόιαο, θαιν-ςεκέλα ηεο ώξαο θαη ζπηηηθά γιπθά, 
όια θηηαγκέλα κε αγάπε θαη ζεβαζκό γηα όινπο εζάο πνπ 

εθηηκάηε ην θαιό θαγεηό. Δδώ, θάζε πηάην είλαη θαη κηα 

μερσξηζηή γεπζηηθή εκπεηξία, ελώ ηηκώληαο ην όλνκα, 
''Σα Βαξέιηα'' έρνπκε πάληα ην θαιύηεξν θξαζί. Σν menu 

''έληηκν'' ζηήζεθε ρσξίο ππεξβνιέο, καθξηά από ηηο 

gourmet κόδεο. Οη ηηκέο, ''πξνζγεησκέλεο'' ζηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθόηεηα ζα ζαο θάλνπλ λα ρακνγειάζεηε 
βιέπνληαο ηνλ ινγαξηαζκό. Σν πεξηβάιινλ ρεηκώλα - 

θαινθαίξη, είλαη επράξηζην, θηιηθό, κηα αγθαιηά γηα εζάο, 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ζαο. 
 

 

         Τα Βαπέλια 

Αυθεντικές γεύσεις  

από το 1970 


