
Σαλάτες / Salads €

"Πολίτικη" Λαχανοσαλάτα / "Politiki" Salad with Cabbage 5,00

Παντζάρια (με σκόρδο, καρυδόψιχα και κάπαρη αντορίνης) / Beetroot (with garlic, walnut & 

caper from Santorini 6,50

υριακή αλάτα Λαμπάν (ζεστή) (μελιτζάνες, πιπεριές καρέ με σάλτσα γιαουρτιού και 

ντομάτας) / Syrian Salad Lamban (warm) (eggplants, peppers with yogurt sauce and tomato) 6,50

Πράσινη αλάτα (με κοτόπουλο σχάρας) / Green Salad (with grilled chicken) 7,80

Πατατοσαλάτα (με μαριναρισμένο σολομό και ρόκα) / Potato Salad (with marinated salmon & 

rocket) 8,50

Δροσερή αλάτα Πορτοκάλι (με σιτάρι και σάλτσα δυόσμου) / Fresh Salad Orange (with 

wheat and mint sauce) 6,00

Μεζέδες

Κεφτεδάκια (με σάλτσα ντομάτας και κουκουνάρι) / Meatballs (with tomato sauce & pine nuts) 5,50

Κολοκυθοκεφτέδες (με μανούρι και φέτα) / Courgette Balls (with manouri cheese & feta cheese) 4,80

"Ρακοσυλλέκτες" (μπουκίτσες πικάντικων κρεατικών με σουσάμι και μυρωδικά) / "Rakosyllektes" 

(small pieces of spicy meat with sesame and herbs) 6,60

Ψητό Χαλούμι (με πέστο λιαστής ντομάτας) / Grilled Haloumi Cheese (with sun dried tomato 

pesto) 5,60

"Ηφαίστειο" (λευκά τυριά στη λαδόκολλα με πικάντικη σάλτσα) / "Volcano" (white cheese with 

spicy sauce) 5,60

Φρέσκιες Πατάτες (με μυρωδικά) / Fried Fresh Potatoes (with herbs) 2,80

Καγιανάς με Χοιρινό (αυγά με πιπεριές, απάκι και λουκάνικο) / Kagianas with Pork (eggs with 

peppers, apaki and sausage) 8,50

Σηγανιά Μετσόβου (ψαρονέφρι με τυρί μετσοβόνε) / "Tigania" of Metsovo (pork tenderloin 

with metsovone cheese) 9,50

Πολύχρωμη Σηγανιά Κοτόπουλο (με πιπεριές και μανιτάρια) / Colourful Chicken "Tigania" 

(with peppers and mushrooms) 9,50

Φριτάτα (με γαρίδες, σπανάκι και φέτα) / "Fritata" Omelette (with shrimps, spinach & feta cheese) 9,00

Κροκέτες ολομού (με κρέμα τυριών) / Salmon Croquettes (with cream cheese) 6,50

Μπελαλίδικα / Tricky Dishes €

Ριζότο (με άγρια μανιτάρια και λάδι τρούφας) / Risotto (with wild mushrooms & truffle oil) 9,50

Ριζότο "Μιλανέζε" (με κοτόπουλο, λαχανικά & φρέσκια κρέμα) / Risotto "Milanese" (with 

chicken, vegetables & fresh cream) 9,50

Φιλετάκια της Παρέας (ψαρονέφρι "μενταγιόν" στη σχάρα) / Small Pieces of Tenderloin 

(grilled "mendallion" tendrloin) 12,50
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"Ψαρονέφρι οφρίτο" (φιλετάκια χοιρινά με σάλτσα μαϊντανού και σκόρδο) / "Pork Fillet Sofrito" 

(pork fillet with garlic sauce and parsley) 11,00

Κοτόπουλο (με πικάντικη κρούστα αρωματικών) / Chicken (with spicy crust of herbs) 9,50

Γιαουρτλού Κεμπάπ (αρνίσιος πικάντικος κιμάς με σάλτσα ντομάτας & γιαούρτι) / Kebab with 

Yogurt (lamb spicy minced meat with tomato sauce & yogurt) 10,50

Μοσχαρίσια Κόντρα (500γρ.) (με βούτυρο τρούφας) / Beef Entrecote (500gr) (with truffle 

butter) 16,00

Μοσχαράκι Κατσαρόλας (με καπνιστή πάπρικα) / Beef Stew (with smoked paprika) 10,50

Μοσχαρίσια Ρολά (με σάλτσα ντομάτας και μαυροδάφνη) / Beef Stuffed Rolls (with tomato 

sauce and Mavrodaphne) 10,50

καλοπίνια με άλτσα από Μαύρη Σρούφα (μενταγιόν από ψαρονέφρι και μανιτάρια) / 

Escallop with Black Truffle Sauce (pork tenderloin "medallions" and mushrooms) 11,00

Μπιφτέκι Γεμιστό με Μοτσαρέλα / Burger Stuffed with Mozzarella Cheese 9,80

Ραβιόλια (με σάλτσα ντομάτας) / Ravioli (with tomato sauce) 11,00

Πράσινα Ραβιόλια (με φασκόμηλο και σάλτσα βουτύρου) / "Green Ravioli" (with sage & butter 

sauce) 11,00

"Ραβιόλες" (με σάλτσα τυριών & τρούφα) 16,00

τριφτάρια (με σύγκλινο, πιπεριά Φλωρίνης και ξερό ανθότυρο) / "Striftaria" Cretan Pasta (with 

"siglino", peppers of Florina & dry anthotyro cheese) 8,00

ολομός χάρας / Grilled Salmon 12,50

Λιγκουίνι (με σολομό, ντοματίνια και ούζο) / Linguini (with salmon, cherry tomatoes & ouzo) 10,00

Ριζότο Θαλασσινών (με σαφράν) / Seafood Risotto (with saffron) 15,00

Μπύρες - Ποτά €

Fisher (βαρέλι 400ml) 3,50

Μπουκάλι (330ml / 500ml) / Beer Bottle (330ml / 500ml) 3,00/3,50

Αναψυκτικά / Soft Drinks 2,20

Ανθρακούχο Νερό / Sparkling Water 2,50

Νερό Εμφιαλωμένο 1lt / Bottled Water 1lt 1,50

Κρασί Χύμα Λευκό (500ml) (Μοσχοφίλερο - αββατιανό - Μοσχάτο) - Κόκκινο (Αγιωργίτικο - 

Syrah - Cabernet) / House Wine White (500ml) (Moschofilero - Savatiano - Muscat) - Red 

(Agiorgitiko - Syrah - Cabernet) 4,50

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 06/07/2015.

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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