
Ορεκτικά €

Σούπα ημέρας 5,00

Πίτα ημέρας 7,00

Χορτοπιτάκια ή τυροπιτάκια κρητικά 5,00

Τζατζίκι 3,00

Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες Νάξου 5,00

Μελοτύρι (Τυρί σε φύλλο κρούστας με μέλι και βασιλικό) 7,50

Φέτα με παρέα στο πήλινο 6,00

Σαγανάκι τυρί 6,00

Χαλούμι ψητό (Σερβιρισμένο με φέτες ψητής ντομάτας και πέστο βασιλικού) 6,00

Κρητικός Ντάκος (Παξιμάδι με ντομάτα, φέτα, αγουρέλαιο και κάπαρη) 6,00

Λαχανικά σχάρας (Με μπαλσάμικο και παρμεζάνα) 6,00

Μανιτάρια πλευρώτους (Σχάρας με μηλόξυδο και σκόρδο) 6,00

Κολοκυθάκια γεμιστά με καλαμάρι (Σερβιρισμένα με φάβα και λάδι φασκόμηλου) -

Φακελάκια μελιτζάνας (Με φέτα, απάκι και ζωμός κρέατος) -

Πιπεριές γεμιστές με φέτα 6,00

Πιλμένι (Φεγγαράκι πάστας με γέμιση κιμά, ροδισμένα στο κεραμεικό και κρέμα σμιτάνας) 7,00

Φιλετάκια γαύρου σκορδάτα 6,00

Χταπόδι (Με σως κρασιού και ελαιόλαδο) 11,00

Μύδια σαγανάκι 7,00

Γαρίδες σαγανάκι 7,00

Ψωμί ανά άτομο 0,50

Σαλάτες €

Σαλάτα πράσινη με αβοκάντο (Ρόζ πιπέρι, σως λεμονιού και μουστάρδας) 7,50

Σαλάτα πράσινη με προσούτο Ευρυτανίας (και βινεγκρέτ σιναποσπόρου) 7,50

Σαλάτα λάχανο, καρότο, κόκκινο κρεμμύδι (Με αποξηραμένα βερύκοκα, σταφίδες, 

ηλιόσπορο, κολοκυθόσπορο και dressing γιαουρτιού αρωματισμένο με πιπερόριζα) 7,50

Σαλάτα Ελληνική 6,00

Σαλάτα με σπαράγγια, καραμελωμένα κρεμμυδάκια, κουνουπίδι και θυμαρίσιο μέλι 7,50

Σαλάτα ρόκα, παρμεζάνα (Με λιαστή ντομάτα και σως βινεγκρετ) 7,50

Σαλάτα σπανάκι (Με κρουτόν, τραανά μπέϊκον, πορτοκάλι και σως μελιού) 7,50

Μαριναρισμένα φιλετάκια γαύρου σε πανδαισία καλοκαιρινών σαλατών (Σερβιρισμένα 

σε παπαρδέλες αγγουριού και ταπενάδα πράσινης ελιάς) 9,00
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Λιόπετρο (Πράσινη σαλάτα, γαρίδες, καπνιστός σολωμός, ντοματίνια και σως 

μουστάρδας και λεμονιού) 10,00

Ζυμαρικά €

Ραβιόλι αστακού (Με σάλτσα κίτρινης πιπεριας και τηγανητό σπανάκι) 14,00

Φαρφάλες (Με πέστο πατζαριού και τηγανητές γαρίδες) 11,00

Παπαρδέλες με φιλέτο μοσχαριού (Με μανιτάρια πορτσίνι, αρωματικά βότανα και σάλτσα 

κόκκινου κρασιού) 14,00

Λιγκουίνι με γαρίδες, ντομάτα και βασιλικό 11,00

Ταλιατέλες με καπνιστό σολωμό και βότκα 11,00

Θαλασσινά €

Βακαλάος τηγανητός με σκορδαλιά 13,00

Σολωμός σχάρας (Με λαχανικά ατμού ή ρύζι λαχανικών) 15,00

Φιλετάκια από Λαβράκι (Με κρούστα λεμονιού πάνω σε πατάτες σχάρας, τοματίνια ψητά 

και πέστο πράσινων μυρωδικών) 14,00

Αστυπαλίτικη αστακομακαρονάδα -

Γαρίδες γκρίλ jumbo με σως λεονιού 29,50

Κρεατικά- πουλερικά €

Βοδινό φιλετο με σάλτσα μελιτζάνας (Γαρνιρισμένα με πλευρώτους σχάρας, πράσινα 

σπαράγγια και ψητή ντομάτα) 23,00

Μπριζόλα μοσχαρίσια κόντρα (Με ρύζι ή πατάτς φούρνου) 14,00

Σκαλοπίνια με σως λευκού κρασιού και μανιτάρια (Ποικιλία χοντροκομένων πιπεριών, 

κρέμα γάλακτος και πιπεριά φλωρίνης, σερβίρετε με ρύζι ή ποικιλία λαχανικών ατμού) 13,00

Φιλέτο χοιρινό στη σχάρα (Με σως πιπεριών, πολύχρωμο ρύζι, ψητή ντομάτα και ψητή 

πιπεριά Φλωρίνης) 13,00

Στήθος πάπιας με πουρέ γλυκοπατάτας (Λαχανικά σωτέ, σάλτσα κόκκινου κρασιού και 

σύκου) 17,00

Πανσέτες χοιρινές (Με ρύζι ή πατάτες τηγανητές) 8,50

Μπριζόλα χοιρινή με σως πιπεριών (Με ρύζι ή με πατάτες τηγανιτές) 8,50

Φιλέτο κοτόπουλο αρωματισμένο με κάρυ (Με ρύζυι ή πατάτες τηγανητές) 8,50

Κεμπάπ πολίτικο (Σερβίρετε με πίτα, τζατζλικι, ψητή ντομάτα, πατάτες τηγανητές) 8,50

Λιόπετρο mix grill (Πανσέτες, λουκάνικο, φιλέτο κοτόπουλο, κεμπάπ, πίτες, πατάτες 

τηανιτές, τζατζίκι) 25,00
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 09/08/2015.

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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