
αλάτες €

αλάτα από το χωριό μας (ντομάτα, αγγούρι, ελιά, κρεμμύδι, πιπεριά, ελαιόλαδο, 

φρυγανισμένο κρουτόν και μους φέτας) 3,50

Καλοκαιρινή Μέθεξις (πανδαισία λαχανικών, φρούτα εποχής, φρέσκο κρεμμύδι, μαϊντανό, 

άνηθο, dressing μελιού) 6,00

Παντζάρι (μαριναρισμένο παντζάρι σε λάδι με σκόρδο, μαϊντανό και σως γιαουρτιού) 3,50

Ρόκα - Μαρούλι (ρόκα, μαρούλι, ντοματίνια, φλέικς παρμεζάνας, σως βαλσάμικου με μέλι 

& κόλιανδρο) 4,00

Ένας τόνος σαλάτα (τόνος, πένες, καλαμπόκι, κάπαρη, αγγουράκι τουρσί, dressing 

ravikot) 4,50

Ορεκτικά €

Μπακαλιαροκεφτέδες με μυρωδικά 5,00

Φρέσκια πατάτα τηγανητή 2,50

Παστουρμαδομπουρεκάκια (για μερακλήδες) 4,00

Πιπεριά φλωρίνης γεμιστή με φέτα & δυόσμο 4,00

Καυτερή πιπεριά 1,00

Κολοκυθοκεφτέδες (με σως γιαουρτιού, δυόσμου, φέτας & εσπεριδοειδών) 4,00

Μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα (μαριναρισμένα με πέστο αρωματικών) 4,00

Συριά €

Μπουγιουρντί 4,00

Φέτα μελένια (με δυόσμο, σουσάμι και μέλι) 4,00

Σαλαγάνι Μεσσηνίας (με μαρμελάδα λεμονιού) 4,50

Χαλούμι ριάλια ριάλια (με λάδι δυόσμου) 4,00

Φέτα λαδορίγανη 3,00

Χειροποίητες αλοιφές €

Λευκός ταραμάς 3,00

Συροκαυτερή 3,00

Σζατζίκι 3,00

Μους μελιτζάνας 3,50

Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια 3,00

Μέθεξις bar...ουζάκι
(Θεμιστοκλή οφούλη 111, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη)

Μενού
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Κρεατικά €

Κεφτεδάκια με σως aivar (μοσχαρίσιος κιμάς ζυμωμένος με ποικιλία μπαχαρικών) 4,50

Η τσιγγάνα φόρεσε σαγιονάρα (στήθος κότας, μανιτάρια σαμπινιόν, πιπεριές εστραγκόν, 

σάλτσα μπύρας με κρέμα γάλακτος) 4,00

Χοιρινή τηγανιά λεμονάτη 4,50

Μοσχαράκι με σάλτσα ψητού (μικρά κομματάκια μοσχαριού, μανιτάρια σιγοβρασμένα 

στη γάστρα με κρασί μοσχάτο) 6,00

Σούρτα μπιφτέκι (γεμιστό με φέτα & ντομάτα) 6,50

Κοκορετσάκι (κοκορέτσι συνοδευόμενο από φρέσκια τηγανητή πατάτα πάνω σε μαλακές 

πιτούλες & σως μουστάρδας) 6,00

ουτζουκάκι σχάρας (σουτζουκάκι συνοδευόμενο από φρέσκια τηγανητή πατάτα πάνω 

σε μαλακές πιτούλες & σως μουστάρδας) 6,00

Κοτοσουβλάκια (μαριναρισμένα με ρακί και dressing πευκόμελου) 5,50

Μύρισε θάλασσα €

Σο βεντουζάτο χταπόδι σχάρας (χταπόδι μαγειρεμένο με κρασί & αρωματικά βότανα 

ψημένο στη σχάρα) 7,00

Γεμιστό καλαμάρι που κατάπιε τα μουστάκια του (τρώγοντας το ρύζι) 7,00

Καλαμάρι τηγανητό 6,00

Γαρίδες σαγανάκι (καθαρισμένες) (γαρίδες σε κόκκινη σάλτσα με φέτα & πιπεριές, 

σκόρδο, ρίγανη, μαϊντανό) 7,50

Μύδια σαγανάκι με κόκκινη ή λευκή σάλτσα (κρεμμύδι φρέσκο & ξερό, κόκκινη πιπεριά, 

φέτα, σκόρδο, ρίγανη, μαϊντανός) 5,50

ουπιά του μπεκρή (σβησμένη με κρασί) 5,50

Γαύρος ο αλανιάρης 4,00

αρδέλα σε φάση (στη σχάρα) 4,50

Αλμυρά - Παστά - Αλίπαστα €

κουμπρί 4,00

Αντζούγια 4,00

Σσίρος 4,00

Ποικιλίες €

Πιάτο ημέρας (προτεινόμενο από τον σεφ) 7,00

Ποικιλία τυριών αλλαντικών 6,00

Ουζομεζές 6,50
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Σσίπουρα €

Σσίπουρο με γλυκάνισο 60ml 2,00

Σσίπουρο με γλυκάνισο 250ml 5,50

Γράπα 60ml 2,00

Γράπα 250ml 5,50

Μπαμπατζίμ 200ml 7,00

Ηδωνικό 200ml 7,00

Δεκαράκι 200ml 6,50

Ρακί 60ml 2,00

Ρακί 250ml 5,50

Ρακόμελο 60ml 2,50

Ρακόμελο 250ml 6,50

Ούζο €

Βαρβαγιάννη πράσινο 7,00

Πλωμάρι 6,00

Κρασιά €

Βαρελίσιο λευκό ξηρό 500ml 5,50

Βαρελίσιο λευκό ημίγλυκο 500ml 6,50

Βαρελίσιο κόκκινο ξηρό 500ml 5,50

Βαρελίσιο κόκκινο ημίγλυκο 500ml 5,50

Γεροβασιλείου λευκό 19,00

Γεροβασιλείου κόκκινο ξηρό 19,00

Thema λευκό 20,00

Thema κόκκινο ξηρό 20,00

Μπύρες €

Alfa βαρέλι 300ml 3,00

Alfa βαρέλι 500ml 3,50

Fischer βαρέλι 300ml -

Fischer βαρέλι 500ml -

Heineken 3,00

Amstel 3,00

Alfa weiss 4,00

Kaiser 3,50

Fix Dark 4,50

Amstel free 3,00

3 / 4



Ρετσίνες €

Βαρελίσια ρετσίνα 500ml 3,50

Μαλαματίνα 4,00

Κεχριμπάρι 5,00

Ποτό απλό 6,00

Ποτό σπέσιαλ 7,00

Αναψυκτικά €

Coca Cola/Light/Zero 2,00

Sprite 2,00

Fanta 2,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 28/09/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

ημείωση σχετικά με το μενού:
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