
Ορεκτικά €

Μανιτάρια Κρασάτα (με φρέσκο θυμάρι) 5,50

Σραγανά Μπουρέκια με Κοτόπουλο (με σως γιαουρτιού και δυόσμου) 3,80

Λαχανικά στη χάρα (με ντρέσινγκ από λευκό βαλσάμικο) 4,00

Κολοκυθάκια Σηγανητά (τραγανά τηγανητά κολοκυθάκια με σπιτικό τζατζίκι) 3,00

Μπουγιουρντί Κόκκινης Πιπεριάς (ψητή φέτα με σως κόκκινων λαχανικών) 4,80

Μιλφέιγ Μανιταριών (πάνω σε κρέμα ρόκας) 4,20

Κασεροκροκέτες (τραγανές κροκέτες από εκλεκτό κασέρι) 3,80

Βαρελίσια Φέτα (με τραγανή κρούστα σουσαμιού και μέλι) 3,80

Φάβα αντορίνης (με καραμελωμένα κρεμμύδια και ελαιόλαδο) 3,50

Μενταγιόν Μελιτζάνας (με βαρελίσια φέτα και κονκασέ ντομάτας) 4,20

Πατάτες Σηγανητές 2,20

Τα Grillάτα

ουβλάκια Χειροποίητα (τρυφερά κομματάκια χοιρινού στα κάρβουνα) 5,50

Μπριζολάκια Χοιρινά (ζουμερά μπριζολάκια με σως λεμονιού) 5,50

Πανσέτα (λεπτά μαριναρισμένα πανσετάκια) 5,50

ουτζουκάκια Χειροποίητα (ψητά και σερβιρισμένα με σως καπνιστής πιπεριάς και φέτα) 5,50

Μπιφτέκι (εκλεκτός μοσχαρίσιος και χοιρινός κιμάς) 5,50

Μπιφτέκι Γεμιστό 6,00

Κεμπάπ (ανατολίτικα μυρωδικά και σως γιαουρτιού) 6,50

Ψαρονέφρι (μαριναρισμένο χοιρινό φιλέτο με δενδρολίβανο και σως μουστάρδας) 9,00

υκώτι Μοσχαρίσιο (λεπτοκομμένο μοσχαρίσιο συκώτι με σως Μαδέρα) 6,00

Φιλετάκια Λαιμού Χοιρινά (με κρεμώδη σάλτσα πόρτο) 6,50

νίτσελ Χοιρινό (με κρεμώδη σάλτσα μανιταριών) 6,50

οτέ Χοιρινό (τρυφερά κομματάκια χοιρινά με φρέσκα λαχανικά) 6,80

Οι Προτάσεις μας €

ταβλίσια Μπριζόλα Χοιρινή (500γρ) 8,00

Ασάδο Αργεντίνο (τρυφερό χοιρινό σούβλας μαριναρισμένο με αργεντίνικα μυρωδικά) 6,80

Κοτόπουλο Σεριγιάκι στη ούβλα (κοντοσούβλι κοτόπουλο μαριναρισμένο με τζίντζερ και σόγια) 6,80

Μοσχαρίσια Μπριζόλα (μαριναρισμένη σπαλομπριζόλα με μυρωδικά του βουνού) 8,50

Κοτόπουλο Σοσκάνης με ως Μανιταριών (350γρ.) (τρυφερά κομματάκια κοτόπουλου με κρεμώδη σως)7,20

Κοτοδημιουργίες €

Χωριό (Το)
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Μπούτι Φιλέτο Κοτόπουλου (μαριναρισμένα μπουτάκια κοτόπουλου με σως λεμονιού) 5,80

Διπλό Μπιφτέκι Κοτόπουλου (το τέλειο μπιφτέκι κότας στα κάρβουνα) 5,80

ουβλάκι Κοτόπουλου (με μαριναρισμένα κομμάτια από στήθος κοτόπουλου) 5,80

Φιλέτο Κοτόπουλου (ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου στα κάρβουνα με ντρέσινγκ λεμονιού) 5,80

Αρωματικά Φιλετάκια Κοτόπουλου (με βελούδινη σάλτσα μουστάρδας) 6,50

καλοπίνια Κοτόπουλου (φιλέτο με κρεμώδη σως μανιταριών) 6,50

Κοτόπουλο Mediterraneo (φιλετάκια κοτόπουλου στη σχάρα με ελαφριά πικάντικη σάλτσα) 6,50

Κοτόπουλο Pepper (μπουκιές κοτόπουλο σοτέ με κρεμώδη σάλτσα pepper) 6,50

Κοτόπουλο Mexican (με μαρινάδα μυρωδικών) 6,50

νίτσελ Κοτόπουλου (με κρεμώδη σως μανιταριών) 6,50

οτέ Κοτόπουλου (τρυφερά κομματάκια κοτόπουλου με φρέσκα λαχανικά) 6,50

Τα Ζυμαρικά μας €

κιουφιχτά (χειροποίητα κρητικά ζυμαρικά με σως μανιταριών) 6,00

Λιγκουίνι με Κεφτεδάκια (με κεφτεδάκια από κοτόπουλο και ελαφριά σάλτσα ντομάτας) 6,20

Πέννες με Κοτόπουλο (με κρεμώδη σάλτσα μανιταριών) 6,20

παγγέτι (με κιμά και σάλτσα ντομάτας) 5,50

παγγέτι (με σπιτική σάλτσα ντομάτας) 4,00

Για Ουζάκι €

Καλαμαράκια Σηγανητά 6,50

Μπακαλιάρος κορδαλιά (με τραγανή κρούστα και σκορδαλιά) 7,00

αρδέλα χάρας 5,50

Γαρίδες αγανάκι (με ελαφριά καυτερή σάλτσα ντομάτας και φέτα) 9,50

Χταποδάκι με Αρωματικό Πουρέ 5,40

κουμπρί Καπνιστό (ελαφρώς ψημένο στη σχάρα με κρεμμύδι και ξύδι) 4,80

Burgers €

Κλασικό (με χειροποίητο ζουμερό μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα και αγγουρομαγιονέζα, συνοδεύεται 

με πατάτες) 3,40

Κοτόπουλου (με μπιφτέκι κοτόπουλου, μαρούλι, ντομάτα και αγγουρομαγιονέζα, συνοδεύεται με 

πατάτες) 3,40

Τα Μαγειρευτά €

Μουσακάς 5,00

Παστίτσιο 5,00

Κανελόνια 5,00

Γεμιστές Πιπεριές 5,00

ουτζουκάκια μυρνέικα 5,50
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Κοτόπουλο "το Χωριό" (παραδοσιακή συνταγή κοτόπουλου με πράσινες και κόκκινες πιπεριές και 

μανιτάρια) 6,00

Κοτόπουλο "του Βεζύρη" (γεμιστό φιλέτο με φέτα, μπέικον σε ελαφριά σάλτσα ντομάτας) 6,50

Μοσχαράκι Κοκκινιστό 6,50

Μοσχαράκι Γιουβέτσι 6,70

Μοσχαράκι με Αρωματικά Βότανα 6,70

οφρίτο (φιλετάκια κοτόπουλου σοφρίτο με πουρέ πατάτας) 6,50

Σαλάτες €

Ρόκα - πανάκι (με ψητή παρμεζάνα, μανιτάρια, ντοματίνια, κουλούρι Θεσσαλονίκης, ψητά 

καρύδια και δροσερό ντρέσινγκ λιαστής ντομάτας) 5,20

αλάτα του Καίσαρα (μαρούλι, άισμπεργκ, ψητό κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, φλούδα 

παρμεζάνας και ελαφρύ ντρέσινγκ του Καίσαρα) 5,20

Σου εφ (μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ζαμπό, αυγό, τυρί, σως και μαγιονέζα) 5,00

Παραδοσιακή Βλάστης (ψητά παντζάρια με φρέσκια ρόκα, τριμμένο μανούρι, ψητά καρύδια και 

λαδόξυδο μήλου) 5,20

αλάτα του Κήπου (μαρούλι με λαχανικά σχάρας, παρμεζάνα και σως βαλσάμικου) 4,80

Κρητική Γη (αποφλοιωμένη ντομάτα, ψητή Φλωρίνης, σπαγγέτι αγγουράκι, φιλέτο ελιάς, κρητικό 

παξιμάδι, τριμμένη φέτα) 5,00

Βάλσαμο (μαρούλι, ρόκα, λιαστή ντομάτα, ράβδοι αγγουράκι, παρμεζάνα και σως βαλσάμικου) 4,80

Μεσογειακή (μαρούλι, ντοματίνια, δυόσμος, πλιγούρι, ντομάτα, αγγουράκι ζουλιέν και σως 

βινεγκρέτ) 5,00

Χωριάτικη (αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα, ελιές, πιπεριές Φλωρίνης και έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο) 4,80

Αγγουροντομάτα 3,00

Πικάντικη 3,00

Μαρούλι 2,80

Χόρτα Εποχής 3,00

Συροσαλάτα 3,00

Ρώσικη 2,80

Σζατζίκι 2,80

Τυριά €

Σαλαγάνι Μεσσηνίας (με αρωματικό ντρέσινγκ) 4,20

Χαλούμι Ψητό (με σάλτσα καπνιστής πιπεριάς) 3,80

Κεφαλοτύρι αγανάκι (με σως μαστίχας Χίου) 3,80

Φέτα Ελασσόνας (με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη) 2,80

Φέτα στη χάρα (με φρέσκια ντομάτα και καυτερή πιπεριά) 3,00
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 17/06/2015.

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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