Κεμπαπτζίδικο απέ την Πόλη
(Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη)

Μενού
Αρτοσκευάσματα
Πίτα (Παραδοσιακή χειροποίητη πίτα, αλάδωτη ψημένη σε σάτσι)
Λαγάνα (λαβάς) (Από πεντανόστιμη ζύμη ψημένη σε ειδικούς φούρνους)
Ψωμί μπαγκέτα

Αλοιφές
Σζατζίκι
Συροκαυτερή
Γιαουρτλού
Λωξάνδρας (κόκκινη πικάντικη)
Μελιτζάνα (ψιλοκομμένη ντομάτα, μαϊντανός, κρεμμύδι, πιπεριά)
Μελιτζάνα με τυρί (ψιλοκομμένη ντομάτα, μαϊντανός, κρεμμύδι, πιπεριά)
σπιτική συνταγή (σερβίρεται και με σκορδόλαδο)
Κοτοαλοιφή λεμονάτη

Σαλάτες
Σαμπουλέ (πληγούρι, ντομάτα, αγγούρι, μαϊντανός, κρεμμύδι)
Πολίτικη Λάχανο (λάχανο, καρότο, πιπεριά)
Μαρούλι (με ψιλοκομμένο κρεμμύδι και άνηθο)
Αγγουροντομάτα (αγγούρι, ντομάτα, μαϊντανός, κρεμμύδι)
Ντομάτα σε γαρύφαλλο (με τριμμένα τυριά, πράσινη πιπεριά, ελιά, ελαιόλαδο, μαϊντανό)
Χωριάτικη (ντομάτα, αγγούρι, ελιές, πιιπεριές, κάπαρη, φέτα, ρίγανη, μαϊντανός, κρεμμύδι)
Βραστή εποχής (ρωτήστε μας)
Πατατοσαλάτα (ελιά, κρεμμύδι, μαϊντανός)

€
0,30
0,60
0,50

€
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,50
1,30

€
3,50
2,00
2,50
2,50
2,80
4,50
2,70
2,00

Μπαχτσέ τσιφλίκ εκλεκτή του μαγαζιού (σαλάτα με διάφορα λαχανικά,
ξηρούς καρπούς, σταφίδες, τριμμένα τυριά, βαλσάμικο)

3,50

Μπαχτσέ τσιφλίκ με κομματάκια χοιρινό (σαλάτα με διάφορα λαχανικά,
ξηρούς
καρπούς,
τριμμέναψιλοκομμένα
τυριά, βαλσάμικο)
Μπαχτσέ
Σσιφλίκσταφίδες,
με κοτοφιλετάκια
(σαλάτα με διάφορα

4,90

λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σταφίδες, τριμμένα τυριά,κοτοαλοιφή
λεμονάτη)

4,90

Ορεκτικά
Κεφτεδάκια της γιαγιάς (με κόκκινη σάλτσα,τριμμένα τυριά, μαϊντανό)
Παστουρμάς βοδινός μεζές
Μπιφτέκια λαχανικών (σπιτική συνταγή)

€
3,50
3,80
2,50

1/3

Λαχανοντολμάδες σπιτικά φτιαγμένα (με ρύζι, κιμά και γιαούρτι)
Μελιτζάνα ψητή γεμιστή πολίτικη (λαδόξυδο ή σκορδόλαδο, τριμμένα τυριά, ντομάτα, μαϊντανός)
αγανάκι (τυριά τριμμένα, ντομάτα, μαϊντανός, πιπεριά)
Λαγάνα με διάφορα τυριά και φρέσκια σαλάτα
ωταρισμένα λαχανικά (με τηγανητές πατάτες, τριμμένα τυριά, αυγό)
Φέτα λαδορίγανη
Πατάτες τηγανητές
Πατάτες τηγανητές (με τριμμένα τυριά)
Πιπεριές σχάρας (γλυκές με λαδόξυδο)
Πιπεριά καυτερή
Πράσινες ελιές ξυδάτες

Λουκάνικα

3,00
3,70
3,50
2,50
2,80
2,00
1,70
2,20
1,50
1,00

€

Πέταλο πικάντικο (1 τεμ.)
Καραμανλίδικο βοδινό (1 τεμ.)
Προύσσης σκορδάτο (1 τεμ.)
Λουκάνικα Αχταρμάς (όλα τα λουκάνικα σερβίροντα τηγανητά, με

1,70
1,70
1,70

σωταρισμένα λαχανικά, αυγά, τριμμένο τυρί και τηγανητές πατάτες)

4,50

Παστουρμάς βοδινός Αχταρμάς (ερβίρεται τηγανητός, με αυγά,
τριμμένο τυρί και τηγανητές πατάτες)

5,50

Πολίτικες γεύσεις (τεμ./ πίτα/ λαγάνα/ αραβική/ μερίδα)

€

Κεμπαμπάκια (ουτζουκάκια Ραιδεστού) (Μερίδα με 8 λαχταριστά
σουτζουκάκια που μοσχοβολούν και σε συνεπαίρνουν στη γεύση,
σαλάτα, τηγανητές πατάτες, λαγάνα και σως γιαουρτλού)

0,50/ 2,00/ 2,50/ 3,70/ 5,00

Μπερεκέτ Ντονέρ (Μερίδα με 8 λαχταριστές, γευστικές φετούλες με
πλούσια αρώματα μπαχαρικών, σαλάτα, τηγανητές πατάτες, λαγάνα και
σως
γιαουρτλού)
Γιαουρτλού
Κεμπάπ (Μερίδα με 2 Αντάνα Κεμπάπ με μυρωδικά
πολίτικης κουζίνας, σερβιρισμένα με σως γιαουρτλού Λωξάνδρας με
ψημένη πίτα)

0,50/ 2,00/ 2,50/ 3,70/ 5,50
2,30/

/ 4,00

Αντάνα Κεμπάπ (Μερίδα με 3 κεμπάπ, σερβιρισμένα με 2 πίτες,
ντομάτα, κρεμμύδι και γιαουρτλού)

1,00/ 2,30/ 2,80/ 3,50/ 4,50

Λαχματζούν σε αραβική (αρωματισμένος κιμάς με σως Λωξάνδρας
και γιαουρτλού, σαλάτα, πατάτες)

Ψητά της Ώρας (τεμ./ πίτα/ λαγάνα/ λαγάνα με 2 τεμ./
αραβική/ μερίδα)

3,50

€

Μπιφτέκι ζουμερό χειροποίητο (όπως παλιά, σπιτική συνταγή με
βρώμη)

Πανσέτα προσεγμένη χωρίς κόκκαλο
Μπριζολάκια χοιρινά όνειρο (με κόκκαλο)
ουβλάκι χοιρινό (χειροποίητο, προσεγμένο από λαιμό)
Χοιρινή τηγανιά (με σωταρισμένα λαχανικά)

1,30/
/ 2,30/ 2,80/
1,20/ 2,00/ 2,30/ 2,80/ 3,70/ 4,90
1,70/
/ 6,00
1,00/ 2,00/ 2,30/ 2,80/
/
/ 4,50
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Το Κοτέτσι (τεμ./ πίτα/ λαγάνα με 2 τεμ./ αραβική/ μερίδα)

€

Κοτοσουβλάκι χειροποίητο (επιλεγμένο από φιλέτο καρδιάς, ξεχωριστή
γεύση. Μερίδα 3 τεμ.)

Κοτομπουκιές τραγανές πανέ
Κοτοφιλετάκια τραγανά πανέ
Φιλετάκια στήθος σχάρας
Κοτοτηγανιά μοσχοβολιστή (Μπούτι κοτόπουλο σε κομματάκια,

1,40/ 2,30/ 2,80/ 3,90/ 5,50
2,50/
/ 4,80
/ 5,00
/ 5,50

σωταρισμένα με λαχανικά και σβησμένα με τη δική τους σως)

Σπεσιαλιτέ πιατέλες πολίτικες με ανατολίτικες
γεύσεις

/ 4,50

€

Πιατέλα της Πόλης (2 ατόμων) (4 λαχταριστά ντονέρ, 2 σις κεμπάπ, 4
κεμπαμπάκια, 2 μπιφτέκια.) υνοδεύεται με σως της αρεσκείας σας
(γιαουρτλού ή Λωξάνδρας), τηγανητές πατάτες και σαλάτα εποχής

16,50

Η πιατέλα συνοδεύεται από φιάλη κρασί 0,75l.
Πιατέλα Λωξάνδρας (2 ατόμων) (2 μπριζολάκια, 2 κοτοφιλετάκια, 1
λουκάνικο πικάντικο, 4 κεμπαμπάκια.) υνοδεύεται με σως της αρεσκείας
σας (γιαουρτλού ή Λωξάνδρας), τηγανητές πατάτες και σαλάτα εποχής

17,80

Η πιατέλα συνοδεύεται από φιάλη κρασί 0,75l.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 19/10/2014.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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