
Antipasti €

Spring rolls (με μοσχαρίσιο ραγού και καραμελωμένο βαλσάμικο) 5,50

Spring rolls (λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα) 5,00

Μανιτάρια σωτέ (με αρωματικά λαχανικά, φρέσκα μυρωδικά και λάδι τρούφας) 8,00

Bruschetta (με καπνιστό σολωμό και αρωματισμένο τυρί φιλαδέλφεια) 5,90

Bruschetta (με κοτόπουλο και σάλτσα αβοκάντο) 5,00

Pizza rolls (με πεπερόνι και μοτσαρέλα) 5,50

Πατάτα φούρνου γεμιστή με μοτσαρέλα, gouda, πεκορίνο, ντοματίνια και φρέσκο 

θυμάρι) 5,50

Πλατό τυριών 8,00

Πλατό αλλαντικών 9,00

Πλατό τυριών- αλλαντικών 12,00

Salads €

Tabak salad (Πανδαισία λαχανικών, αποξηραμένα σύκα, φυστίκι αιγίνης, μανούρι και 

βινεγκρέτ παλαιωμένου βαλσάμικου με μέλι) 6,70

Ceasar's (με καρδιές μαρουλιών, μπέϊκον, φιλέτο κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν και 

cesar's sauce) 7,50

Σαλάτα σπανάκι- αχλάδι, καρύδια, αβοκάντο, blue cheese και βινεγκρέτ λευκού 

βαλσάμικου με μυρωδικά) 7,50

Πολύχρωμη σαλάτα (με λόλα, αντίδι, ντοματίνια, πράσινο μήλο, κατσικίσιο τυρί και 

cherve και βινεγκρέτ γλυκιάς μουστάρδας) 8,00

Caprese (φρέσκια μοτσαρέλα buffala, φύλλα ρόκας, ντοματίνια, ελαιόλαδο και πέστο 

βασιλικού) 7,50

Ψητά λαχανικά 6,00

Pasta €

Πέννες με σολωμό, βότκα και κρέμα τυριού 12,00

Πέννες με καπνιστό λουκάνικο, πιπεριές τρικολόρε και ντοματίνια 9,00

Πέννες με κοτόπουλο, μπέικον και μανιτάρια 8,50

Νιόκι με σάλτσα παρμεζάνας και λάδι τρούφας 10,00

Ριζότο μανιταριών και λάδι τρούφας 8,00

Ριζότο με πέστο βασιλικού, λιαστή και φρέσκια ντομάτα 7,50

Tabak bar
(Εθνικής Αντιστάσεως 9-11, Χαλάνδρι 152-32)

Μενού

1 / 2



Main dishes €

Φιλέτο κοτόπουλο (με πουρέ φρέσκιας πατάτας με ψητά λαχανικά) 6,90

Μπιφτέκι γαλοπούλας (με ψητά λαχανικά) 7,50

Μπιφτέκι σχάρας (από μοσχαρίσιο κιμά και Potato skins) 7,90

Tabak burger (ζουμερό μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά, τυρί cheddar, μπέικον, ντομάτα, 

iceberg, onion rings. Σερβίρεται με potato skins) 8,00

Blue cheese burger (Ζουμερό μπιφτέκι και μοσχαρίσιο κιμά, ντομάτα, μπέϊκον και sauce 

blue cheese. Σερβίρεται με potato skins) 8,00

Chilli burger (ζουμερό μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά, ντομάτα, iceberg, τραγανό μπέικον 

και chilli sauce. Σερβίρεται με potato skins) 7,90

Hangover burger (Ζουμερό μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά, ντομάτα, iceberg, 

καραμελωμένα κρεμμύδια και τηγανητό αυγό. Σερβίρεται με potato skins & barbecue 

sauce) 9,00

Chicken burger (Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα, iceberg, παρμεζάνα, μπέικον και 

πέστο βασιλικού. Σερβίρεται με Potato skins) 7,90

Pizza €

Margarita (Μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας) 7,00

Μπέϊκον, κοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα 7,50

Special- μοτσαρέλα, μπέικον, μανιτάρια, πεπερόνι και φρέσκια ντομάτα) 7,90

Προσούτο, μοτσαρέλα, ρόκα και φρέσκο βασιλικό 7,50

Spicy- μοτσαρέλα, gouda, πεπερόνι 7,50

Bianca- παρμεζάνα, μοτσαρέλα, κρέμα γάλακτος 7,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 05/05/2015.

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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