Beeracuda
(Εθνικής Αντιστάσεως 9-11,Χαλάνδρι)

Μενού
Draught (Βαρελίσιες)(0.30cl/0.50cl/3Lt)

€

Dab Dortmunder lager 5%alc (Απ΄το 1868 η dad είναι ο μεγαλύτερος
πρεσβευτής της γερμανικής κουλτούρας για την μπίρα. Χρώμα ξανθό, πυκνός
αφρός με διάρκεια, αρώματα βύνης και λυκίσκου με ένα ελαφρύ πικρό
τελέιωμα)

3,00/4,50/24,00

Jever pils 4,8alc (Από τα γερμανικά Friesland όπου οι κάτοικοι απολαμβάνουν
τις πικρές γεύσεις στα ποτά τους. Αφρός πλούσιος, γεύση βοτάνων, αρώματα
ρετσινιού και βύνης, με έντονα πικρή επίγευση)

3,50/5,00/26,00

Schlosser alt 4,8% alc (Η πιο διάσημη alt στον κόσμο απ΄το Duseldorf. Χρώμα
καφεκόκκινο, αρώματα και γεύση έντονης βύνης και λυκίσκου με νότες
καραμελέ, ελαφρώς πικρή επίγευση)

3,50/5,00/26,00

Weihenstephan hefe weiss (Το πιο παλιό ζυθοποιείο σε λειτουργία από το 1040
έως και σήμερα. Ξανθιά θολή με καστανοκκόκινες ανταύγειες με αρώματα
μαγιάς, σταφυλιού και μελιού. Πλούσιος αφρός μεγάλης διάρκειας.

4,00/6,00

Guinness stout 4,2%alc (Η μεγαλύτερη ζυθοποιεία της Ιρλανδίας. Διάσημη σ'όλο
τον κόσμο, χρώμα μαύρο, πύκνος αφρός, γεύση καβουρδισμένης βύνης, με
πικρό και ξηρό τελείωμα)

4,00/7,00

Bottle's lager/pils (Μποκάλια)

€

Μπίρες χαμηλής ζύμωσης. Αποτελούν το 90% της παγκόσμιας παραγωγής
μπίρας.Η ταξινόμηση τους γίνεται βάσει της χώρας ή της πόλης προέλευσης και
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.Το ταξίδι τους ξεκινά γύρω στο 1420)
Voreia 5%alc. 0,33cl (Η voreia pilsner είναι μία τόσο κλασσική αλλά και
σύγχρονη pils 5%alc πλούσια και διακριτική, η οποία αναδεικνύει απλόχειρα τις
γεύσεις, τα αρώματα και τη δροσιά του Βορρά της Ελλάδας)

5,00

Anchor steam 4.8%alc. 0.35cl (Η κλασσική της Αμερικάνικης παραδοσιακής
ζυθοποιίας, είναι πραγματικά χειροποίτη με έναν εξαιρετικό σεβασμό προς την
παλιά τεχνη της μπίρας. Βαθύ κεχριμπαρένιο χρώμα, πλούσια γεύση με
κρεμώδη λεπτό αφρό)

7,50

Grolsch 5%alc 0.45cl (Μια διάσημη ολλανδέζα με ιστορία 4 αιώνων. Χρώμα
ξανθό, πλούσιος αφρός, γεύση βυνώδης ελαφρώς πικρίζουσα)

7,50

Peroni nastro azzuro 5.1%alc 0.33cl (Για τους λάτρεις της Ιταλικής
φινέτσας,χρυσαφένιο χρώμα, αρώματα βύνης και μαγιάς και ντελικάτη γεύση
και αφρό πλούσιο μέτριας διάρκειας)

4,50
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Delphi: 4.5% al 0.37cl (Τα αρώματα που διακρίναμε, βρίσονται πλέον στο ποτήρι
μας και μπορούμε να τα προσδιορίσουμε ως φρουτώδη και ανθικά.Κίτρο,
γκρέιπφρούτ, λεμόνι, γιασεμί και χαμομήλι μας φέρνουν στη μνήμη την
Ελλάδα.Το χρώμα της ξανθό και θολό)
Estrella Inedit 4.8%alc 0.75cl (Inedit σημαίνει ''κλατι που δεν έχει ξανά γίνει στο
παρελθόν''. Μοναδικό μείγμα βύνης κριθαριού και σιταριού, λυκίσκου,
κόλιανδρου, φλοιού, πορτοκαλιού. Μετά την εμφιάλωση γίνεται και
επαναζύμωση στη φιάλη.Ισπανία.)

8,00

12,50

Kozel dark 3.8%alc 0.50cl (Η Τσέχικη σκουρόχρωμη lager με τον επίσης
σκουρόχρωμο αφρό και την πλούσια γλυκιά γεύση βύνης με νότες καφέ,
καραμέλας και απαλό σώμα)

5,50

Warsteiner 4.8%alc 0.33cl (Κατά τους Γερμανούς πρόκειται για την Βασίλισσα
τηςμπύρας. Το χρώμα της είναι ξανθό και το άρωμμα της λυκίσκου. Ο αφρός
της πλούσιος και μεγάλης διάρκειας. Ο αφρός της πλούσιος και μεγάλης
διάρκειας. Η γεύση της ελαφρώς φρουτώδης και πικρή μέχρι το τέλος, το σώμα
της γεμάτο)

5,00

Samichlaus 14%alc 0.33l (Αυστριακής προέλυσης μπίρα απ΄τις πιο σπάνιες
στον κόσμο. Η παραγωγή της γίνεται μια φορά το χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου του
Αγίου Νιικολάου και παραμένει για 10 μήνες στο βαρέλι όπου ωριμάζει πριν
εμφιαλωθεί. Χρώμα βαθύ κόκκινο, γλυκιά γεύση και έντονο άρωμα
καραμελοποιημένης βύνης)

11,50

Septem pils 5%alc 0.33cl (Ελληνική μπίρα απ΄το μικροζυθοποιίο της septem με
χρυσόξανθο χρώμα, αρώματα λυκίσκουμε νότες κίτρου κρεμώδης και
συμπαγής αφρός, γεύση πικρή με διακριτικές νότε βύνης)

4,50

Septem honey 6.5%alc 0.33%cl (Χρυσαφένιο χρώμα με έντονα αρώματα
πορτοκαλιού, ροδάκινου και εξωτικών φρούτων. Ελλάδα)

6,00

Pilsner Urquell 4.4%alc 0.33cl (Η πιο διάσημη Τσέχα στον κόσμο. Ξανθιά με
αρώματα λυκίσκου και βύνης με φρουτώδη γευσή και πικρό τελείωμα στον
ουρανισκό)

4,50

Samuel Adams 4.8%alc 0.33cl (Γεννημένη στη Αμερική. Η Samuel Adams έφερε
την επανάσταση, όταν το 1985 έκανε την εμφάνιση της με μια ασυνήθιστη και
γεμάτη γεύση, σε μία αγορά που ως τότε κατακλυζόταν από ελαφριές μπύρες.
Διακρίνεται για το κεχριμπαρένιο χρώμα της, ενώ έχει την ΄΄πλούσια'' γεύση μιας
κλασσικής Lager)

5,00

Schlenkerla 5.1% alc 0.50cl (Απ'το Bamberg της Γερμανίας μας έρχεται αυτή η
Rauch (καπνιστή) μπίρα. Γεύση έντομη καπνιστού μπέϊκον με ελαφρώς πικρή
επίγευση και ελαφρύ σώμα)

7,00

Fischer tradition 6%alc 0.65cl (Special ξανθιά lager απ΄την Αλσατία με
διαδικασίες χειροποίητης παραγωγής. Αρώματα φρούτων με νότε λυκίσκου και
πλούσιος πυκνός αφρός)

10,00

Biere du Demon 12%alc 0.33cl (Ανοιχτόχρωμη ξανθιά με το μεγαλύτερο
αλκοολικό βαθμό και την ιδιόμορφη γλυκιά γεύση. Υψηλή περιεκτικότητα σε
βύνη, ιδιαίτερου τύπου μαγία και μακρά περίοδο ζύμωσης. Γαλλία)

10,50

Weihenstephan korbinian 7.4% alc 0.50cl (Εξαιρετική μαύρη μπύρα για τους
λάτρεις του είδους. Πραγματικά ειδική μπύρα με ισορροπημένη την παρουσία
του λυκίσκου, έντονη γεύση βύνης με ήπια γλυκύτητα που θυμίζειγεύση από
μαρμελάδα, γάλα και καραμέλα. Γερμανία)

7,00
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Bottle's (μπουκάλια) Ale

€

Μπύρες υψηλής ζύμωσης με κύριο χαρακτηριστικό το φρουτώδες άρωμα τους.
Βέβαια διακρίνουμε πολυάριθμα άλλα αρώματα όπως καραμέλα, μπαχαρικά,
καφέ, κακάο τα οποία είναι απ'τα μυστικά του κάθε ζυθοποιού.
Athos 6.2%alc 0.33cl (Έντονα αρώματα εσπεριδοειδών, ελαφρύ σώμα, πλούσιο
αφρό, με επίγευση βύνης και λυκίσκου. Βέλγιο)

5,50

Hertog Jan dubbel 7.3%alc 0.50cl (Πήρε το όνομα απ'τον Δούκα του Hertog
Jan τον 1ο, ο οποιός θεωρείται ιδρυτής του ''πολιτισμού της μπύρας''.
Μοναστηριακή μπύρα από την Ολλανδία που ξεχωρίζει για τη γεμάτη γεύση
αλλά και για χαρακτηριστικό πήλινο μπουκάλι της. Γλυκόπικρη γεύση και
ελαφρύ άρωμα φρούτων)

12,50

Hertog Jan grand prestige 10%alc 0.50cl (Μοναστηριακή μπύρα της
Ολλανδίας. Ξεχωρίζει για τη γεμάτη γεύση αλλά και για το χαρακτηριστικό
πήλινο μπουκάλι της. Δυνατή μπίρα με 10% αλκοόλ και φρουτώδη γεύση, που
θυμίζει κρασί)

13,00

Duvel strong golden ale 8.5% alc 0.33cl (Λευκοκίτρινη μπίρα με αρώματα
λεμονιού, κίτρου, γεύση γλυκιά με επίγευση αρκετα πικρή. Πλούσιος αφρός
μεμεγάλη διάρκεια. Βέλγιο)

7,00

Lucifer strong golden ale 8% alc 0.33cl (Χρώμα ξανθό, αρώματα κίτρινων
φρούτων με νότες ανανά και βανίλιας. Γεύση ξηρή με γεμάτη κρεμώδη επίγευση
και ρωμαλέο σώμα. Βέλγιο)

7,00

Kwak 8%alc 0.33cl (Καστανοκόκκινη με πλούσιο αφρό και έντονη καπνιστή
γεύση. Πέντε αυστηρά στο δικό της ποτήρι για να αναδειχθούν όλα τα
χαρακτηριστικά της. Βέλγιο)

7,50

Biere La Goudale 7.2%alc 0.75cl (Μια μπίρα τύπου biere de Garde, με
χαρακτηριστικό άρωμα, από καπνιστό ξύλο και βότανα, με αρκετά πλούσιο
αφρό. Γαλλία)

12,00

Douglas celtic brown 7.9%alc 0.33cl (Καστανό χρώμα, διακριτκό άρωμα
λυκίσκου και καμένης καραμέλας πλούσιο αφρό και επίγευση γλυκόπικρη που
διαρκεί μέχρι το τέλος. Σκωτία)

7,50

Tripel Karmeliet 8% alc 0.33cl (Ξανθιά, αρώματα φρούτων και μπαχαρικών,
δυνατή γεύση, αρωματική, πικάντικη, αφρός μέσης διάρκειας με χαρακτηριστικά
δακτυλίδια στο ποτήρι. Βέλγιο)

8,00

Saint Landelin ambree 6.5% alc 0.25cl (Κόκκινη, αρώματα και γεύση φρούτων
και καραμέλας, πλούσιος αφρός μέσης διάρκειας, σώμα γεμάτο με ελαφριά
πικράδα στο τελείωμα. Γαλλία)

4,50

Judas 8.5%a;c 0.33cl (Υψηλόβαθμη μπίρα χρυσοκκόκινο χρώμα. Έχει δυνατή
φρουτώδη γεύση με γλυκόξινη επίγευση, με βασικό συστατικό το λυκίσκο της
Βοημίας. Η διαδικασία παρασκευής προβλέπει σταδιακή θερμοκρασία βρασμού
και επαναζύμωση στη φιάλη. Βέλγιο)

6,00

Newcastle 4.7% alc 0.33cl (H Newcastle Brown είναι μια κλασσική Ale, με
έντονη <<προσωπικότητα>>. Το χρώμα της είναι καφέ με κόκκινες ανταύγειες
και ο αφρός της είναι πλούσιος. Έχει δυνατό άρωμα καραμέλας με πλούσια,
γεμάτη γεύση. Ξηρή, γλυκιά στην αρχή, που τελειώνει τη διακριτική πικράδα.
Ηνωμένο Βασίλειο)

6,00
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Kasteel rouge 8%alc 0.33cl (Μια μπίρα από το Βέλγιο, με κεχριμπαρένιο χρώμα.
Αναμειγνύεται με brondy Mon Cheri για να εγχυθεί μετά σε κεράσια Piemont
όπου θα κάτσει για παλαίωση και επιπλέον ζύμωση-ωρίμανση άλλον ένα
περίπου χρόνο απορροφώντας με μοναδικό τρόπο όλη αυτή την ευωδία και τη
γεύση των κερασιών)

7,00

Leffe brune 6.5%alc0.33cl (Με σκούρο καφέ (καραμελώδες) χρώμα και γλυκό
φρουτώδες άρωμα. Αποτελείται από καλαμπόκι, νερό, λυκίσκο και μαγιά. Έχει
γεύση γεμάτη, με κυρίαρχο στοιχείο τη γλυκήτηα και επίγευση καραμέλας που
δίνουν πιο βαρύ τόνο. Βέλγιο)

5,50

Leffe radieuse 8.2%alc 0.33cl (Γλυκιά γεύση από κεράσι, δαμάσκηνο και
καραμέλα με διακριτικά τσιμπήματα λυκίσκου.Είναι μια μπίρα με εξαιρετική
ζύμωση. Τα συστατικά της είναι η σκούρα βύνη, το καλαμπόκι, το νερό ο
λυκίσκος, τα μπαχαρικά και η μαγιά που της δίνουν ένα χρώμα χαλκού)

5,50

Bottle's (μπουκάλια) Weiss

€

Μπίρες υψηλής ζύμωσης που το μεγαλύτερο ποσοστό της πρώτης ύλης τους
είναι το σιτάρι.Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο πλούσιος αφρός και το
άρωμα τους. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα και γεύση με έντονη οξύτητα.
Franziskaner heffe weisse 5%alc 0.50cl (Αρώματα φρούτων και μαγιάς πυκνός
και πλούσιος αφρός, επίγευση ξινή, πικάντικη και δροσιστική. Γερμανία)

5,00

Paulaner heffe weisse 5.5%alc 0.50cl (Αρώματα μαγιάς, αφρός πλούσιος με
διάρκεια, γεύση φρουτώδης με ξηρή επίγευση.Γερμανία)

5,00

La trappe witte Trappist 5.5%alc 0.33cl (Η πρώτη και μοναδική λευκή μπίρα
Τραπιστών μοναχών στον κόσμο.Ζυμωμένη με ιδιαίτερα αρωματικές ποικιλίες
λυκίσκου.Φρέσκια και δροσιστική γεύση.Ολλανδία)

5,50

Weihenstephan dunkel 5.3%alc 0.50cl (Καστανή, αρώματα ώριμων φρούτων
με νότες γαρύφαλου, γεύση γλυκιά με πικρές νότες, ελαφρώς ξηρή, με πλούσιο
αφρό και μεγάλη διάρκεια επίγευσης. Γερμανία)

5,50

Weihenstephan vitus 7.7%alc 0.50cl (Ανοιχτό χρώμα, πιπεράτη γεύση, μαγιά
κορυφαίας ποιότητας που την κάνει μια πραγματικά ιδιαίτερη μπίρα με μεγάλο
σώμα και ξεχωριστή γεύση στο στόμα.Γερμανία)

7,00

Bottle's (Μπουκάλια) trappiste

€

Μοναστηριακές μπίρες με ονομασία προέλευσης, αφού τον όρο trappiste
μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν 6+1 μοναστήρια στον κόσμο.Διακρίνονται
για τα έντονα πολύπλοκα αρώματα, την πλούσια σαρκώδη γεύση και την
μεγάλη σε διάρκεια επίγευση.
La Trappe quadrupel 10%alc 0.33cl (Η κόκκινη της ζυθοποιίας με κεχριμπαρένιο
χρώμα. Αυτή η πιο βαριά, ειδική μπίρα έχει μια γεμάτη, απαλή και ευχάριστά
πικρή γεύση.Επιδέχεται παλάιωση.Ολλανδία)

7,00
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La Trappe tripel 8% alc 0.33cl (Μια από τις καλύτερες μπίρες της Ολλανδίας.
Σκουρόξανθη, γεμάτη γεύση με αρώματα φρούτων, ξηρών καρπών και μελιού
με γλυκόπικρη επίγευση. Ολλανδία)

7,00

Chimay blue 9%alc 0.33cl (Σκουροκόκκινη, αρώματα φρουτώδη και
μπαχαρικών, δυνατή γεύση, πολύ αρωματική, γεμάτο σώμα, με επίγευση
καβουρδισμένης βύνης. Βέλγιο)

9,00

Chimay red 7%alc 0.33cl (Χαλκοκόκκινη, αρώματα φρούτων και καραμέλας,
πυκνός και πλούσιος αφρός, γεύση έντονα πληθωρική με ελαφρώς πικρή
επίγευση, Βέλγιο)

7,50

Rochefort 10 11.3%alc 0.33cl (Σκούρο καφέ χρώμα, αρώματα σταφυλιού.
Δαμάσκηνου και σοκολάτας. Πλούσιος κρεμώδης αφρός, γεύση έντονη
σοκολάτας και ξηρών καρπών με γλυκό τελείωμα ώριμων φρούτων.Σώμα
γεμάτο. Βέλγιο)

11,00

Westmalle Tripel 9.5%alc 0.33cl (Χρυσοκίτρινο χρώμα, αρώματα λυκίσκου,
κίτρου και μπαχαρικών, πλούσιος κρεμώδης αφρός, γεύση αρωματική,
γλυκόπικρη και φρουτώδης.Ξηρή με γεμάτο σώμα. Βέλγιο)

9,00

Bottle's (μπουκάλια) fruit/non alcohol/cider

€

Μπίρες αυθόρμητης ζύμωσης, Κατά την παραγωγή τους προστίθενται φρούτα
όπως κεράσι, βατόμουρο, φράουλα και ροδάκινο. Μπίρες με ελάχιστο
αλκοολικό βαθμό, με αρκετές συγγένειες (αρώματα, γεύση) με τις κασσικές
μπίρες. Μηλίτης όπως το λέει και το όνομα του είναι προϊον που το βασικό
συστατικό του είναι το μήλο. Δεν έχει καμία σχέση με την μπίρα αλλά ως προϊον
ζύμωσης έχει γίνει αποδεκτό απ'την κοινότητα της μπίρας.
Timmermans kriek 5%alc 0.25cl (Χρώμα κόκκινο, άρωμα εκλπηκτικά σύνθετο και
φρουτώδες. Πλούσιος πυκνός αφρός, γεύση αρωματική και φρουτώδης
(κεράσι). Βέλγιο)

7,00

Timmermans framboise 5%alc 0.25cl (Χρώμα του βατόμουρου όπως και
άρωμα. Γεύση γλυκιά φρουτώδης με έντονα το στοιχεία του φρούτου. Πλούσιος
αφρός με πυκνότητα. Βέλγιο)

7,00

Delirium red 8.5%alc 0.33cl (Κόκκινο σκούρο χρώμα, έντονα πυκνός αφρός,
γλυκά και φρουτώδη αρώματα με νότες αμυγδάλου και κερασιού, επίγευση
τέλειας ισορροπίας μεταξύ γλυκού και πικρού.Βέλγιο)

8,50

Clausthaler classic 0.4%alc 0.33cl (Ξανθιά, ελαφρύ άρωμα λυκίσκου με νότες
από βότανα. Αφρός πλούσιος μέσης διάρκειας. Γεύση ελαφρά πικρή.
Γερμανία)

4,50

Clausthaler classic lemon 0.4%alc 0.33cl (Ξανθιά με έντονα αρώματα και
υπέροχη γεύση λεμονιού. Γερμανία)

4,50

Woodpecker 3.5%alc 0.27cl (Έχει μια ήπια γλυκάδα και αποτελεί μια επιλογή για
όσους (κακώς) δεν πίνουν μπίρα. Μεγάλη Βρετανία)

4,50

Ορεκτικά

€
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Ρολάκια προσούτο crudo, με ρόκα, flakes παρμεζάνας, λιαστή ντομάτα, κρέμα
λευκού βαλσάμικου και espuma ντομάτας
Chicken wings με σάλτσα Barbeque και onion rings
Βολοβάν γεμιστά με μπουκιές από κοτόπουλο και ελαφριά στρώση από μορνέ
με blue cheese
Μπουρεκάκια μελιτζάνας γεμισμένα με ανθότυρο, αρωματισμένα με φρέσκο
βασιλικό και δροσερή σάλτσα δυόσμου
Σουφλέ παρμεζάνας με φρέσκο χοιρινό λουκάνικο, καπνιστή πάπρικα και
chutney από κρεμμύδι
Μανιτάρια σωτέ με αρωματισμένα λαχανικά, φρέσκα μυρωδικά και λάδι τρούφας

Σαλάτες

10,00
9,00
8,00
7,50
8,50
8,00

€

Πράσινη σαλάτα με νιφάδες μαραθόριζας, φιλέτο πορτοκαλιού, sticks από
μαριναρισμένο κοτόπουλο και pecorino με κόκκινα πιπέρια

9,00

Σαλάτα σπανάκι με blue cheese, φουντούκι, ανανά, flakes παρμεζάνας και
βαλσάμικο αρωματισμένο με φρούτα δάσους

8,00

Πράσινη σαλάτα beeracuda ρόκα με σύγκληνο μάνης, μανούρι, αποξηραμένα
σύκα και φυστίκι αιγίνης

9,50

Μοτσαρέλα bufalo με ρόκα, cipolline (γλυκόξινα κρεμμυδάκια) με ημίλιαστη
ντομάτα με καραμελωμένο βαλσάμικο

9,00

Ανάμεικτα λαχανικά με hamon, πάναρισμένο χαλούμι και vinegrete μελιού και
κουκουνάρι

Ποικιλίες
Ποικιλία τυριών αλλαντικών
Ποικιλία κρύων ορεκτικών
Ποικιλία ζεστών ορεκτικών
Ποικιλία κρεατικών με τα συνοδευτικά τους
Ποικιλία από λουκάνικα με άχυρο πατάτας και ψητές πιπεριές

Ζυμαρικά

΄8,50

€
10,00
8,00
12,00
22,00
16,00

€

Νιόκι με ανθότυρο σε σάλτσα παρμεζάνας και τρουφέλαιο
Ραβιόλι με σπανάκι λιαστή ντομάτα και σάλτσα βασιλικού

10,00
12,00

Ραβιόλι με απάκι και κεφαλοτύρι με σάλτσα coulis από κίτρινη κολοκύθα και
δυόσμο
Πέννες με καπνιστό λουκάνικο, πιπεριές τρικολόρε, ντοματίνια και peperochini

12,00
9,00

Κυρίως
Osso bucco <sous vide> με πατατούλες baby και coulis από σεληνόριζα
Τραγανό σνίτσελ κοτόπουλο με ρύζι venere με φρέσκα μυρωδικά

€
17,00
10,00
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Καπνιστή πανσέτα <sous vide> με αρωματικά λαχανικά mashed patatoe και
δροσερό dip κόκκινης πιπεριάς
Χοιρινό κότσι Beeracuda μαριναρισμένο με μαύρη μπύρα, σουφλέ μανιταριών
και baby carrots glace με πορτοκάλι
Μοσχαρίσια γάλακτος με κρούστα από πιπεριά, σάλτσα από jack daniel's
American style cheeseburger
Μαριναρισμένες μπουκιές από τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο με τραγανές
πιτούλες και σάλτσα dizon
Μαριναρισμένες μπουκιές χοιρινού σε φωλιά από πίτα φρέσκα λαχανικά,
τρυφερές πατάτες και δροσερό ντιπ

Επιδόρπια

15,00
15,00
23,00
12,00
13,50
13,50

€

Γλυκά

8,00

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 29/12/2014.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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