
Σαλάτες €

Σομάτα του Sofo (Σομάτα τριαντάφυλλο αποφλοιωμένη, χοντρό αλάτι Μεσσήνης, 

ρίγανη Θάσου, κάπαρη αντορίνης, ελαιόλαδο Μυτιλήνης) 3,20

Δομοκού (Μαρούλι, τοματίνια, σύκα, τυρί κατσικίσιο <<κατίκι>> καρύδια, κράνα, κρέμα 

βαλσάμικο, ελαιόλαδο) 6,60/4,60 (2 άτομα)

Κρητική πιπεροσαλάτα (Ντάκος, τομάτα τριμμένη, πιπεριά ψητή, ρίγανη, κυβάκια τυρί 

φέτα, τοματίνια, κάπαρη, ελαιόλαδο, μηλόξυδο) 4,80

Sofosalad (Μαρούλι, ρόκα, κουκουνάρι, απάκι, γραβιέρα, κράνα, dressing μελιού: μέλι, 

μηλόξυδο, ελαιόλαδο) 6,60/4,60 (2 άτομα)

Χωριάτικη (Σομάτα, αγγούρι, φέτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιά, πιπεράκι τουρσί, ρίγανη, 

ελαιόλαδο) 5,70/4,00 (2 άτομα)

Πικάντικη (Λάχανο, καρότο, πιπεριά κόκκινη, πιπεριά πράσινη, σέλινο) 3,80

αλάτα εποχής (βραστή)  (Βλίτα ή αντίδια ή ραδίκια) 3,40

Μαρούλι (Μαρούλι, ρόκα, τοματίνια, κρέμα βαλσάμικο, ελαιόλαδο) 3,80

Αγγουροντομάτα (Σομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ρίγανη) 3,60

Ορεκτικά €

Πιτούλες με αλατορίγανη/ψωμί 0,40/τμχ

Πατάτες ραγού σωτέ με φλούδα και βούτυρο 3,80

Πατάτες ογκραντέν - κρέμα γάλακτος - μπέικον - γραβιέρα 4,60

Πατάτες φρέσκιες τηγανητές με χοντρό αλάτι & ρίγανη 2,60

Ψητά λαχανικά 3,80

Μανιτάρια πλευρώτους ψητά σε dressing μουστάρδας και σκόρδου 4,80

Σηγανιά συκωτάκια πουλιών με καραμελωμένα κρεμμύδια 4,40

Σραγανά πουράκια με ζαμπόν κασέρι 4,60

Ρεβυθοκεφτέδες με sauce τζατζίκι 4,20

Παστουρμαδοπιτάκια με sauce barbeque 3,60

Κασεροκροκέτες με sauce ketchup 3,40

Χαλούμι με ψητή τομάτα 4,40

Φέτα τυρί λαδορίγανη 2,20

Φέτα ψητή στη λαδόκολλα με τομάτα και πιπεριά (πικάντικη) 3,60

Πιπεριά καυτερή ψητή 1,30

Αλοιφές €

Σζατζίκι με σκόρδο (χειροποίητο) 2,80

Συροκαυτερή χειροποίητη 3,00

Μελιτζανοσαλάτα με ελαιόλαδο (χειροποίητη) χωρίς σκόρδο 2,80

Ο Σόφος
(Κομνηνών 55, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη)

Μενού
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Ρώσικη 2,50

Πάπρικα 2,20

Σούβλες

Κοκορέτσι Sofo (χειροποίητο) 7,50

Κοτόπουλο ψητό ολόκληρο (το κιλό) με sauce λεμόνι και κεφαλοτύρι) 9,40

Κοτόπουλο μπούτι κοντοσούβλι 7,50

Κοντοσούβλι χοιρινό 7,50

Κοντοσούβλι κατσίκι ή αρνί 30,00

Κότσι χοιρινό 7,80

Σπεσιαλιτέ

Κοτόπουλο ψητό στη λαδόκολλα με λαχανικά και σως μουστάρδας 7,50

ασλίκ (μαριναρισμένα παϊδάκια χοιρινά σχάρας) - "Χρόνος ψησίματος 20'" 9,40

Σηγανιά κοτόπουλου & χοιρινού με μανιτάρια αρωματισμένα με κόλιανδρο σε 

πήλινο 6,80

πετσοφάι 5,60

νίτσελ χοιρινό ή κοτόπουλο με σάλτσα αλά κρέμ ή μουστάρδας με μανιτάρια 6,60

Ψητά στη σχάρα €

Παϊδάκια αρνιού γάλακτος 8,00

Μπριζολάκια χοιρινά (χωρίς κόκκαλο) 6,40

ουτζουκάκια βουβαλιού (100% βουβάλι) 7,80

υκώτι μοσχαρίσιο 5,80

Κεφτεδάκια μοσχαρίσια (4 τεμάχια) 5,20

Πανσέτα 6,00

ουβλάκι χοιρινό κοντοσούβλι 6,50

Λουκάνικο τζουμαγιάς καπνιστό 6,00

Λουκάνικο βουβαλιού (100% βουβάλι) 6,00

Λουκάνικο ψητό 5,60

Κοτόπουλο φιλέτο 6,40

Ψαρονέφρι 8,20

Κοτοσουβλάκι 6,40

Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος 13,00

Τα Σαρακοστιανά του Sofos €

Χταπόδι σχάρας ή τηγάνι 8,50

Καλαμάρι τηγάνι (ροδέλα) 7,40

αγανάκι γαρίδες με σάλτσα τομάτα 15,00

αγανάκι μύδια με σάλτσα και μαϊντανό 6,40
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Καλαμάρι σχάρας 8,20

Μπύρες 0,33ml €

Heineken 1,80

Amstel 1,50

Μύθος 1,50

Fix 1,50

Αναψυκτικά 0,33ml €

Pepsi 1,30

Pepsi light 1,30

Pepsi max 1,30

7up 1,30

Πορτοκαλάδα ΗΒΗ 1,30

Λεμονάδα ΗΒΗ 1,30

όδα ΗΒΗ 1,30

ουρωτή 1,30

Χυμός 1,30

Νερό 1L 1,00

Οίνοι κατα παράδοση 0,5L €

Ρετσίνα Κεχριμπάρι 3,30

Ρετσίνα Γεωργιάδη 3,00

Ρετσίνα Μαλαματίνα 3,00

Αποστάγματα €

Ούζο 0,2L 4,50

Σσίπουρο 0,2L 6,00

Οίνοι (Κτήμα StinisAngelo) €

Γαλαζοφέγγαρο (λευκός ξηρός από ξινόμαυρο. Φρουτώδες) 11,00

Σο τραγούδι της γης (Κόκκινος ημίξηρος από ξινόμαυρο και syrah. Φρουτώδες) 11,00

Πάθος (κόκκινος ξηρός παλαιωμένος από ξινόμαυρο. Άρωμα ξυλώδη μπαχαρικά) 14,00

Σων αγγέλων οι ευχές (ροζέ ημόξιρος πολυποικιλιακός. Άρωμα κόκκινων φρούτων) 11,00

Χύμα Νάουσας 1L 6,50
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 18/11/2014.

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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