
Ορεκτικά €

Πατάτες τηγανητές (φρέσκιες πατάτες, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, τριμμένο τυρί) 2,40

Κροκέτες Χωριάτικης αλάτας (κροκέτες, τυριά, πιπεριές, ελιές, ρίγανη) 3,50

Χατσαπούρια (ποντιακή πίτα, ζύμη, τυρί φέτα, βούτυρο) 3,20

Μαντί (πολίτικα ραβιόλια, βάση γιαουρτιού, λάδι πάπρικας) 4,50

Σηγανιά Μανιταριών (champignon, porto bello, pleurotus, σάλτσα ψητού, σκόρδο, θυμάρι) 4,30

Κολοκυθάκια (τηγανητά, αλεύρι - νερό, τζατζίκι) 3,40

Κολοκυθοκεφτέδες (τηγανητοί, τυρί φέτα, άνηθος, δυόσμος, γαλέτα τριμμένη, τζατζίκι) 3,60

Καλαμαράκια (τηγανητά, αλεύρι, dressing λεμόνι, δυόσμος) 6,00

Μπακαλιάρος (τηγανητός, κουρκούτι, σκορδαλιά) 6,00

κουμπρί (σχάρας, λαδόκολλα, κρεμμύδι, ντομάτα, ελαιόλαδο, λεμόνι) 4,90

Τυριά €

Φέτα (τυρί φέτα, ελαιόλαδο, ρίγανη) 2,50

Κεφαλοτύρι (σαγανάκι, τηγανητό, αλεύρι - νερό, λεμόνι) 3,50

Μουγιουρντί (πήλινο, τυρί φέτα, ντομάτα, πιπεριά καυτερή, τυρί γκούντα) 4,30

Αλοιφές €

Σζατζίκι (γιαούρτι, άνηθος, σκόρδο, ξύδι, ελαιόλαδο) 2,90

Συροσαλάτα (τυρί φέτα, γιαούρτι, καυτερή πιπεριά, ελαιόλαδο) 2,90

Μελιτζανοσαλάτα (μελιτζάνα ψητή, πιπεριές, τυρί φέτα, σκόρδο, ελαιόλαδο, καρύδια) 2,90

κορδαλιά (πολτός σκόρδου, ψωμί, πατάτα, ξύδι, ελαιόλαδο) 2,90

Ρώσικη (λαχανικά, μαγιονέζα, γιαούρτι, μπαχάρι, λεμόνι) 2,90

Σαλάτες €

Αγγουροντομάτα (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελαιόλαδο) 3,00

Χωριάτικη (κλασική, ντακάκια, τυρί φέτα, πιπεριά, τουρσί πιπεράκι, ελαιόλαδο) 4,90

Ανάμεικτη (μπέικον, μανούρι) 4,90

Πικάντικη (λάχανο, καρότο, σέλινο, ελαιόλαδο, ξύδι, μπούκοβο) 3,00

Μαρούλι (σγουρή σαλάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθος, λεμόνι, ελαιόλαδο) 3,00

αλάτα Βλαχάκια (μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, αγγουράκι, καλαμπόκι, σως μουστάρδας, κεφαλοτύρι) 4,90

Χόρτα (χόρτα εποχής, λαδολέμονο λεμόνι - δυόσμου) 3,00

Iceberg (τραγανό μαρούλι, καλαμπόκι, τριμμένο τυρί, κοτόπουλο ψητό, κρουτόν) 4,90

Παντζάρι (φρέσκια σαλάτα, παντζάρι, άνηθο, μανταρίνια) 4,90

Βλαχάκια (Τα)
(Μ. Ανδρόνικου 1 με Ντόρτογλου γωνία, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη)
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Της Ώρας €

Μπιφτέκι Γεμιστό Χειροποίητο 6,80

Μπριζόλα Λαιμού Χοιρινή 6,50

Πανσέτα Χοιρινή 6,20

ουβλάκι Χοιρινό Χειροποίητο 6,50

Κοτόπουλο Φιλέτο 6,50

Παϊδάκια Κοτόπουλο 6,20

Κεφτεδάκια της Γιαγιάς 6,00

ουτζουκάκια Γιαουρτλού 6,50

Παϊδάκια Αρνίσια 1/2 kg 9,20

Χωριάτικο Λουκάνικο 6,00

 + Αλα Κρεμ Μανιτάρια 1,50

Πήλινο Κοκκινιστό 6,80

Χοιρινό Κότσι σε Μπύρα 6,80

Μπιφτέκι Χειροποίητο 6,20

Σούβλες €

Κεμπάπ Κοντοσούβλι Χοιρινό 7,20

Κεμπάπ Κοτόπουλο 7,20

Κεμπάπ Πρόβειο 7,20

Πανσετοκοκκαλάκια 4,50

Μπριζόλα ούβλας 7,20

Κοκορέτσι 7,50

Αρνίσια πάλα 7,90

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 11/06/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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