
ΖΕΣΤΑ
Πατάτες τηγανητές µε τριµµένη γραβιέρα Ίου                   3,80

Καλαθάκι Λήµνου                                                                                                               6,80

Παναρισµένο µε ψωµί σίτου & κουλί πιπεριάς Φλωρίνης, αρωµατισµένο µε γλυκάνισο  

Λουκουµάδες κολοκυθιού                                                                                         7,40

Με φρέσκα µυρωδικά, µάραθο, ανθότυρο σε δροσερό άλειµµα µε κρέµα από γαλοτύρι Ηπείρου

Τηγανιά χοιρινή                                                                                         7,80

Με πράσο, σβησµένη µε µοσχολέµονο, κρέµα φέτας, φρέσκα µυρωδικά & στάχτη πράσου

Μανιτάρια γεµιστά                                                                                                    7,80

Με καπνιστή πανσέτα, πολύχρωµες πιπεριές, κρούστα από κασέρι & σάλτσα καπνιστής ντοµάτας                 

Μελιτζάνες στο φούρνο µε µετσοβόνε                                                                          8,80

Λεπτοκοµµένες µελιτζάνες µε σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας αρωµατισµένη µε βασιλικό 

& κρούστα καπνιστού µετσοβόνε

Τραγανά λαδοπιτάκια µε γύρο χοιρινό                                                                    8,40

Με τοµατίνια κονκασέ, φρέσκο κρεµµύδι σε δροσερό άλλειµα γιαουρτιού & σουµάκ

Κανταϊφάκια γεµιστά                                                                                                      8,80

Με κρέµα φέτας & ανθότυρου, παστουρµά από µοσχαρίσια ράχη & σάλτσα ψητής ντοµάτας                              

ΣΑΛΑΤΕΣ
Ελληνική Δηµιουργική                                        8,40
Με ντοµάτα, πιπεριά Φλωρίνης, αγγούρι, πάστα ελιάς, κρεµµύδι, ντακάκια χαρουπιού, βινεγκρέτ 
ψητής ντοµάτας, ελαιόλαδο & τηγανητούς κύβους φέτας
Κυκλαδίτικη              8,40
Με φυλλώµατα µαρουλιών, ρόκα, πολύχρωµες πιπεριές, κάπαρη, ελιές, τοµατίνια, αγγούρι, 
κρίθινα παξιµαδάκια, λιαστή ντοµάτα, βινεγκρέτ βαλσάµικου µε χαρουπόµελο & αρσενικό Νάξου
Παντζαροσαλάτα                                                                                                                           8,80
Με φρέσκα παντζάρια ψηµένα στο φούρνο, φυλλώµατα µαρουλιών & µεσκλάν, οξύµελι,                    
πράσινο µήλο, τυρί τσαλαφούτι & φυστίκια Αιγίνης 
Lazaros              8,80
Με φυλλώµατα µαρουλιών, νεαρό σπανάκι, τοµατίνια, ρόκα, καπνιστή πανσέτα, ποικιλία µανιταριών,                  
πιπεριά Φλωρίνης, βινεγκρέτ µουστάρδας & κρέµα από γαλοτύρι Ηπείρου
Πατατοσαλάτα Σχάρας                          9,80
Με νεαρές πατάτες στην σχάρα, σαλάτα µεσκλάν, λιαστή ντοµάτα, τραγανή λόζα Κέας, ξινό Ίου 
& βινεγκρέτ εσπεριδοειδών µε λάδι λευκής τρούφας

ΚΥΡΙΩΣ 

Κόκκορας κρασάτος                                                              12,80
Με χειροποίητα χοντρά µακαρόνια & κρασοτύρι Σίφνου
Σκαλοπίνια κοτόπουλο                      12,80
Με µανιτάρια & ελαφρά σάλτσα ψητού µε φασκόµηλο, πάνω σε πουρέ πατάτας µε γαλένι
Ραβιόλια γεµιστά                                                                                                                        13,80
Με µπολονέζ µοσχαρίσιου κιµά, ελαφρά σάλτσα γραβιέρας & αρωµατικό λάδι πάπρικας
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι Black Angus         14,80
Με χοντροσπασµένη φέτα, τοµατίνια σωτέ µε πελτέ ντοµάτας, χαρίσα & πατάτες τηγανητές
Ριζότο µαύρου κοτόπουλου          14,80
Αργοµαγειρεµένο στους ζωµούς του µε ποικιλία µανιταριών & αφρό από πεκορίνο Αµφιλοχίας
Ψαρονέφρι γεµιστό σχάρας          15,80
Με χαλούµι, τυλιγµένο µε λόζα Κέας, σάλτσα λεµονοθύµαρου & νεαρές πατάτες βουτύρου
Αρνάκι τυλιχτό σε αµπελόφυλλα                                                                                                  15,80
Μαγειρεµένο στους ζωµούς του πάνω σε νιόκι τυριού         
Σολοµός σχάρας                                                                                                                          16,80
µε σάλτσα µοσχολέµονου, εστραγκόν & άγριο ρύζι                                                      
Μοσχαρίσιο RIBEYE (300 γρ)                                                                                                     23,50
Με νεαρές πατάτες βουτύρου, λαχανικά σχάρας & σάλτσα φρέσκων µυρωδικών                   

ΓΛΥΚΑ
Κρέµ µπρουλέ αρωµατισµένη µε φυσική βανίλια                                                5,80

Πάβλοβα µε κρέµα από ελληνικά τυριά, µέλι & σάλτσα φράουλας                                 5,80

Semi freddo πικρής σοκολάτας µε γλυκό κουταλιού βύσσινο & καραµελωµένα φουντούκια                                       5,80

Μπακλαβάς αποδοµηµένος µε φύλλα κρούστας & καραµελωµένα φυστίκια Αιγίνης                         5,80

ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΔΥΟ
Ταλιάτα χοιρινή (Ελληνικής εκτροφής, 600γρ)                    24,50
Μαριναρισµένη µε θυµάρι και δεντρολίβανο, ψητά λαχανικά, νεαρές πατάτες βουτύρου 
& σάλτσα ψητού αρωµατισµένη µε µουστάρδα 
Οσοµπούκο Μοσχαρίσιο (800γρ)                                         32,50
Αργοµαγειρεµένο στους ζωµούς του µε φρέσκα λαχανικά & σγουρές παπαρδέλες

ΠΙΤΕΣ / ΖΥΜΕΣ 
Μπουρεκάκια Κρητικά µε ψαχνό από κοτόπουλο, καπνιστό απάκι, γραβιέρα Κρήτης              7,40

& µαρµελάδα ντοµάτας αρωµατισµένη µε αρµπαρόριζα     

Παραδοσιακή χορτόπιτα                                                                                                8,20

Με µυρώνια, καυκαλήθρες, σπανάκι, φέτα & κρέµα από γαλοτύρι Ηπείρου µε παντζάρι
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΕΪΝΙΡΛΙ

ΚΡΥΑ
Μπρουσκέτες καπνιστής µελιτζανοσαλάτας                                              5,60

Με ψητή κόκκινη πιπεριά, κρεµµύδι ψητό & τριµµένη κατσικίσια φέτα

Μους τυροκαυτερής                    5,60

Με κατσικίσια φέτα, τραγανές λαδόπιτες & λάδι γλυκιάς πάπρικας      

Μοσχαρίσιο Ταρτάρ                    9,80

Ψιλοκοµµένο φιλέτο, µε αγγουράκι τουρσί, κρεµµύδι κονφί, φυλλώµατα ρόκας

& αφρό από πεκορίνο Αµφιλοχίας

ΤΟΥ LAZARO1971
� µε κασέρι & βούτυρο Κερκύρας      6,80

� µε Μετσοβόνε & βούτυρο Κερκύρας      7,80

� µε καπνιστό ζαµπόν        7,80

� µε τσιγαριαστό κιµά, ποσέ αυγό & πούδρα πάπρικας    8,60

� Χωριάτικο, κρέµα φέτας µε θυµάρι, ντοµατίνια, πιπεριά πράσινη,  8,60

     κρεµµύδι ξερό, πάστα ελιάς & σαλάµι αέρος Θάσου 

� Καισαρείας µε ράχη παστουρµά, σουτζούκι πέταλο, πιπεριά              8,80

     Φλωρίνης, ψιλοκοµµένη ντοµάτα & κρεµµύδι φρέσκο 
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ΑΆρτος - Καλωσόρισµα Ψωµί προζυµένιο λευκό & µαύρο και καλωσόρισµα           1,20



Ενηµερώστε µας για δυσανεξία στη γλουτένη και πιθανές αλλεργίες

Το ελαιόλαδο που χρησιµοποιούµε είναι εξαιρετικά παρθένο

Στο τηγάνι χρησιµοποιούµε ηλιέλαιο

Τα κρεατικά που χρησιµοποιούνται είναι νωπά ενώ παράγονται και συσκευάζονται σε εγκαταστάσεις που 
πληρούν τις προδιαγραφές ISO και HACPP

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

PRICES INCLUDE ALL LEGAL SURCHARGES

Στο εστιατόριο υπάρχει δελτίο παραπόνων

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

“CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED 
(RECEIPT-INVOICE)”

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ή ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  (Ν.3730/2008 & Π.Δ 350/2003)

Οι τιµές µπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS
Αγορανοµικός υπεύθυνος: Ιωάννης Βουλγαράκης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


