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Για ξεκίνημα € 

τζατζικάκι 3,00 

τυροκαυτερούλα  3,00 

φάβα μαζί με το λάκο της 3,00 

γραβιέρα σαγανάκι 3,50 

φέτα με σουσάμι και μέλι στο φάκελο 4,50 

φέτα ορφανή 2,50 

γαυράκι μαρινάτο 4,50 

μύδια σαγανάκι 5,50 

ντάκος υπερπαραγωγή 5,50 

ψευτοκεφτέδες 4,00 

κεφτέδες μαμαδίστικοι   5,90 

φλογέρες τυρί ζαμπόν 4,00 

φλογέρες σουτζούκι 4,00 

καισαρόπιτα 4,00 

μανιτάρια αρπαγμένα 4,90 

λουκάνικο  4,90 

πατατοσαλάτα 3,50 

πατάτες τηγανιτές στο χέρι 2,90 

πατάτες του τάκη 3,30 

 

Σαλατικά € 

δικιά μας (πρασινάδες,αγγουράκι,καροτάκι,ντοματάκι, καλαμπόκι, τσι 

τσί,σως ) 

6,50 

βραστά (ό,τι κάτσει) 3,90 

ρόκα βαλσάμικο λιαστές 6,00 

χωριάτικη 5,00 

εποχής 3,00 

φακές περιέργες 4,50 

Πανδαισία (πρασινάδες, ψητή πιπεριά,ντοματίνια, φρυγανισμένα 

ψωμάκια,γραβιέρα,βινεγκρέτ) 

7,00 
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Πριν λίγο ήταν στην ψαρόσκαλα € 

γαυράκι τηγανιτό ή αθερίνα 5,50 

σαρδέλα ψητή 5,50 

καλαμάρι νεογέννητο 5,90 

γαριδάκι ασαράντηστο 5,90 

θράψαλο από την σχάρα 7,50 

τσιπουρίτσα σχάρας 8,50 

μύδια αχνιστά  5,90 

...για τα υπόλοιπα καλοπιάστε τον ψαρά και τον θεό να κάνει μπουνάτσες! 

 

 

Για συντηρητικούς € 

μπιφτεκάκια φρεσκοζυμωμένα 5,90 

παντσετάκι  5,90 

κοτοφιλέτο 6,50 

χοιρινά φιλετάκια 6,90 

μοσχαρίσια γάλακτος 12,00 

κεμπαπάκι 6,00 

και σε γιαουρτλού 7,50 

μπιφτεκι χωριατικο 6,50 

ατομικο ποτ πουρι 7,50 

ποικιλια  15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

© easygourmet.gr 

Πιό Ψαγμένα € 

φιλετάκια χοιρινά με λαχανικά και μέλι  

    μεσαία μερίδα 7,50 

    μεγάλη μερίδα 9,00 

φιλετάκια κοτόπουλο με μανιτάρια αλα κρέμ  

    μεσαία μερίδα 7,50 

    μεγάλη μερίδα 9,00 

μπιφτεκάκια με σώς ροκφόρ 7,50 

 

Ποτά/Αναψυκτικά € 

τσίπουρα 50 ml 2,00 

τσίπουρα 200ml 7,00 

τσίπουρο χύμα 100ml 1,80 

ούζα 50ml 2,00 

ούζα 200ml 6,00 

ρακόμελο 100ml / 200ml 2,00/3,50 

κρασία  λευκό,κόκκινο,ροζέ  

    250ml 2,00 

    500ml 3,50 

   1000ml 7,00 

μοσχοφίλερο 500ml 4,00 

σαγκριά ποτήρι 2,50 

  

μπύρες  3,00 

αναψυκτικά  1,35 

νερο 1lt 1,00 

περιλαμβανονται οι νομιμες επιβαρυνσεις  

 

 

Σημείωση σχετικά με το μενού: 
Το μενού έχει δοθεί στο easygourmet.gr από το εστιατόριο στις 31/01/2014. 

Για οποιαδήποτε αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί στο μενού από αυτή  

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το easygourmet.gr. 


