
Παραδοσιακά €

Ανθόγαλα Γαλένι 4,00

Γραβιέρα με μέλι 5,00

Κουκουβάγια 3,50

Βραστά χόρτα εποχής 4,00

Πατάτα οφτή με σάλτσα στάκας και ματζουράνα 3,50

Ντολμαδάκια (με κιμά) ή λαχανοντολμάδες 4,50

Μυρωδάτα παντζάρια με ξινομυζήθρα 4,00

Μελιτζάνα της γιαγιάς 3,50

Μπουμπουριστοί χοχλιοί με αρισμαρί 4,50

τραπατσάδα με απάκι, ντομάτα και ανθότυρο 6,00

φουγγάτο με χόρτα εποχής 6,00

Λαχανικά σχάρας με σάλτσα πετιμέζι 5,00

Απάκι σχάρας / Ξυδάτο Λουκάνικο Κρήτης 5,80

Πιλάφι σε ζώμο κότας με γιαούρτι και ανθότυρο 5,50

Μπιφτεκάκια με άρωμα ρακί και σως ντομάτας 5,50

Παραδοσιακά κρεατοπιτάκια 6,00

Πιτάκι με σάλτσα ανθόγαλου 6,00

Αγνόπιτες / αρακόπιτες / Φορτόπιτες 6,00

Ορεκτικά €

Πατάτες τηγανητές 3,00

Σζατζίκι 3,00

Συροκεφτέδες 4,50

Λουκουμάδες ντομάτας με σως φέτας 4,50

Ρεβίθια σαλάτα με λιαστή ντομάτα & καπνιστή μπριζόλα 4,50

Γραβιέρα σαγανάκι 6,00

Μανούρι με ντομάτα σχάρας 3,50

Μανιτάρια σχάρας 5,00

Ζεστή πατατοσαλάτα με καπνιστή πανσέτα & λιωμένα τυριά 4,50

Σηγανητές φτερούγες με δροσερή σως γιαουρτιού 5,50

αλάτες €

Φωριάτικη (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, φέτα) 4,50

Κρήτης (χόρτα εποχής, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, παξιμάδι, πατάτες, αυγό, ψητές πιπεριές, 

ξινομυζήθρα) 6,00

Μαρούλι παντζάρι (πράσινη σαλάτα, παντζάρι, τριμμένη ντομάτα και φέτα) 5,00

Περί ορέξεως
(Κοραή 10 , Ηράκλειο, Κρήτη)

Μενού
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Ρόκα μανούρι (πράσινη σαλάτα, ντοματίνια, μανούρι, καρύδια, σως βαλσάμικο & μέλι) 5,50

Περί ορέξεως (πράσινη σαλάτα, άσπρο και κόκκινο λάχανο, νιφάδες τυριών, ντοματίνια, κάσιους, 

σως βαλσάμικο & μέλι) 8,00

Κοτόπουλο (πράσινη σαλάτα, κοτόπουλο, κρουτόν, ντοματίνια, παρμεζάνα, ψητή πιπεριά, 

αιγίνης, σως βαλσάμικο) 7,50

αλάτα με απάκι (πράσινη σαλάτα, ντοματίνια, απάκι, σως ξυνόγαλου) 7,50

Κυρίως Πιάτα €

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο σχάρας με τηγανητές πατάτες 7,00

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό με τυρί & σως μουστάρδας σε πουρέ πατάτας 8,50

Μοσχαρίσια γάλακτος με πατάτες & λαχανικά σχάρας 12,00

Rib eye μοσχαρίσιο με πατάτες & λαχανικά σχάρας 18,00

Μοσχαρίσιο φιλέτο με τηγανητές πατάτες & λαχανικά σχάρας 15,00

Υιλετάκια μοσχαρίσια με σάλτσα ροκφόρ, κομμάτια, τηγανητές πατάτες & λαχανικά 

σχάρας 13,00

Κοτομπιφτέκι σχάρας με τηγανητές πατάτες 8,00

Υιλέτο κοτόπουλο με πατάτες & λαχανικά σχάρας 7,00

Κοτόπουλο με κανταϊφι και τηγανητές πατάτες 9,00

Κοτόπουλο ρολάκι γεμιστό με κρητικά τυριά, λιαστή ντομάτα, σως βασιλικού σε τηγανητή 

πολέντα 10,00

Μπούτι κοτόπουλο με παστέλι στο φούρνο 10,00

Φοιρινή σχάρας με τηγανητές πατάτες 7,50

Πανσέτα με τηγανητές πατάτες 7,00

Χαρονέφρι σχάρας με πατάτες & λαχανικά σχάρας 9,00

Χαρονέφρι στο τηγάνι με λαχανικά και τηγανητές πατάτες 9,00

Χαροτυρονέφρι με βαλσάμικο και τηγανητές πατάτες 9,00

Κότσι χοιρινό για 2 άτομα ψημένο στη λαδόκολλα, οφτές πατάτες και σκορδόψωμο 19,50

Κότσι αρνιού με ριζότο φρικασέ 13,00

Γιαουρτλού 8,50

Παϊδάκια σχάρας με τηγανητές πατάτες 9,00

Ποικιλία φιλέτων σε σουβλάκι με τηγανητές πατάτες (ψαρονέφρι, φιλέτο κοτόπουλο, μοσχάρι, 

μπιφτέκι μοσχαρίσιο) 11,00

Ποικιλία κρεατικών για 2 άτομα (μοσχαρίσιο μπιφτέκι, κοτόπουλο, πανσέτα, παϊδάκια, λουκάνικο) 16,00

Ριζότο με κοτόπουλο & ποικιλία μανιταριών 10,00

Ζυμαρικά €

παγγέτι με ανθότυρο (σε αρνίσιο ζωμό) 5,00

παγγέτι καπνιστή (καπνιστή πανσέτα, ντοματίνια, καπνιστό τυρί, κρέμα) 7,00

Πέννες με φρέσκια ντομάτα, μοτσαρέλλα & βασιλικό 6,00

Πέννες Περί Ορέξεως (μοσχαρίσιο φιλέτο, μανιτάρια, λιαστή ντομάτα, ανθότυρο & κρέμα 

γάλακτος) 11,00

Γλυκά €
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Γαλακτομπούρεκο του Μανώλη 4,00

Τποβρύχιο βανίλια 1,00

Φειρομυλόπιτες 6,00

Υοντύ σοκολάτας 15,00

Ποτά - Ροφήματα €

Κρασί Λευκό 750ml 6,50

Κρασί Κόκκινο 750ml 7,00

Ρακί 250ml 3,50

Ρακόμελο 200ml 5,50

Ούζο 200ml 6,50

Μπύρες 330ml 3,50

Αναψυκτικά 250ml 2,50

Νερό 1lt 2,00

Ανθρακούχο νερό 330ml 2,50

Ελληνικός / Espresso 2,00

Cappuccino / Nescafe 2,50

Σσάι του βουνού με θυμαρίσιο μέλι 2,00

ΚΑΣΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Κουνέλι ή κόκορας στιφάδο στη στάμνα

Αρνί οφτό ή καπρικό με πατάτες στον ξυλόφουρνο

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΥΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 22/03/2015.

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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