
Τα κάναμε… σαλάτα €

Παλιό Χαλάνδρι (… με μαρούλι, λόλα (πράσινη και κόκκινη), σπανάκι, ρόκα, iceberg, λιαστή ντομάτα, γραβιέρα, ρόδι, καρύδια και σουσάμι, με σως βινεγκρέτ μελιού)8,50

Πράσινη (… με σπανάκι, iceberg, ρόκα, μαρούλι, αγγούρι, κουκουνάρι & φέτα, με σως πέστο δυόσμου)7,50

Βαθύ γαλάζιο (… ρόκα, μαρούλι, με ψητό χαλούμι, αγγούρι, κρουτόν και τοματίνια με σως βαθύ γαλάζιο)7,50

Σαλάτα Χωριάτικη (… ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, ελιές και φέτα) 6,50

Ντομάρα Τριαντάφυλλο 5,00

Σαλάτα βραστά λαχανικά (… πολύχρωμα φρεσκοβρασμένα λαχανικά) 5,50

Χόρτα βραστά 4,50

Με λίγο παραπάνω αλάτι €

Γαύρος μαρινάτος 6,00

Τσίρος 8,00

Λακέρδα 8,00

Σκουμπρί 7,00

Κάτι για ν'αρχίσουμε €

Χειροποιήτες κρεμούλες:

Τζατζίκι- turbo 3,00

Τυροκαυτερή - τυροδυναμίτης 3,50

Πατατοσαλάτα 3,50

Μελιτζανοσαλάτα με καπνιστή μελιτζάνα & καρύδια 4,50

Σκορδαλιά 3,00

Φάβα 3,00

Για την όρεξη… €

Χταπόδι ξυδάτο* 6,00

Πατάτες τηγανιτές 3,00

Πιπεριές τηγανιτές 3,00

Κολοκυθάκια τηγανιτά 3,00

Κολοκυθοκεφτέδες 3,50

Ψητά λαχανικά… με φέτα και σιρόπι μπαλσάμικο 5,50

Μανιτάρια πλευρώτους ψητά… με σιρόπι μπαλσάμικο 5,50

Παλιό Χαλάνδρι 
(Σωκράτους 23, Χαλάνδρι 152-32)

Μενού
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Ζεστές τυροκαταστάσεις €

Ρολάκια μελιτζάνας (… με τυρί πεκορίνο & κόκκινη σάλτσα) 6,50

Τυρόπιτα φακελωμένη (… φέτα σε φύλλο κουρού με μέλι & μαύρο σουσάμι) 6,50

Φέτα ψητή (χμμμ… κάτι απ' την Πόλη) 3,50

Τυρί σαγανάκι 3,50

Τυροκροκέτες 5,50

Χαλούμι ψητό με σιρόπι μπαλσάμικο 4,50

Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη €

Ζεστοί ψαρομεζέδες 

* Γαρίδες σαγανάκι 12,00

Πιπινογαριδάκι τραγανιστό 7,00

*Μύδια σαγανάκι 6,50

*Μύδια ψύχα τηγανιτά 5,50

* Χταποδοκεφτέδες Καλύμνηκοι 9,50

Λαχταριστές κρεατομπουκίτσες €

Παλιό Χαλάνδρι (… μπουκιές χοιρινό με πιπεριά, κρεμμύδι και κεφαλίσιο τυρί, ψημένο σε 

αλουμινόχαρτο) 8,00

Μεζές της Φλυαρίας (… μπουκιές κοτόπουλο με διάφορα λαχανικά σε άσπρη σάλτσα) 6,50

Μεζέ της Κακιάς Πεθεράς (… μπουκιές από μοσχάρι σε κόκκινη πικάντικη σάλτσα) 7,50

Πιπεριές Φλωρίνης γεμιστές (… με κιμά και ρύζι) 4,50

Πιπεριές Φλωρίνης γεμιστές Νο 2 (… με κοτόπουλο, μανιτάρια και τυρί) 6,00

Κεφτεδάκια της γιαγιάς (… με μπόλικο φρέσκο δυόσμο) 4,50

Κεφτεδάκια της παρέας (… σε πικάντικη σάλτσα & φέτα) 6,00

Ρολάκια μελιτζάνας (… με μπουκιές μοσχάρι και κόκκινη σάλτσα) 7,00

Τηγανιά παραδοσιακή 6,00

Πανσετάκια μπουκιά και συγχώριο!!! (… πάνω σε πίτα με ψητή ντομάτα) 7,50

Λουκάνικο χωριάτικο (ψητό) 4,50

… Είχαμε πάει θάλασσα €

*Γαρίδες ψητές (… Με φρέσκα λαχανικά και σως λαδολέμονο) 11,00

*Γαρίδες ντυμένες με σουσάμι (… σε πολύχρωμο χαλί με σως κοκτέιλ) 11,00

*Γαρίδες & ρύζι (2 σε 1) 11,00

*Χταποδάκι πλοκάμι 9,00

*Χταποδάκι πλοκάμι στιφάδο 9,00

Μυδοπίλαφο 6,00

*Σουπιές με σπανάκι 7,00

*Σουπιές κρασάτες (… με πατάτες, ή ρύζι) 7,50

*Μπακαλιάρος τηγανιτός 5,50
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*Μπακαλιάρος αλευρωμένος (… με σκορδαλιά, πατζάρια και ότι άλλο φέρνει ο καιρός) 6,50

Τσιπούρα ψητή (… λαδολέμο και φρέσκια πρασινάδα 400 gr. Περίπου) 9,00

*Θράψαλο ψητό (… με λαδολέμονο) 7,50

*Θράψαλο γεμιστό (… με τυριά & πιπεριά ψητό με μοσχολέμονο) 9,50

*Καλαμαράκια τηγανιτά 8,00

Κουτσομούρα τηγανιτή (… με μοσχολέμονο) 10,50

Σαρδέλα φιλαρισμένη & μαριναρισμένη (… ψημένη σαν στα κάρβουνα με σκορδολέμονο) 7,50

Ψαροτηγανιές (… Ρωτήστε τον/ η σερβιτόρο/ α να σας πει τι μικρό ψαράκι… ψαρέψαμε 

σήμερα) 7,00

*Γαριδομακαρονάδα για 2 άτομα 27,00

Όχι άλλο κάρβουνο… €

Μπριζόλα μοσχαρίσια (… σταβλίσια μπριζόλα στη σχάρα με πατάτες, ρύζι & λαχανικα 

ψημένη όπως σας αρέσει) 13,00

Μπριζόλακια χοιρινά (… γευστικά & ζουμερά μπριζολάκια λαιμού, χωρίς κόκκαλα στη 

σχάρα με πατάτες & ρύζι) 7,00

Κοτόπουλο στήθος φιλέτο (… ψημένο στη σχάρα, σερβιρισμένο με πατάτες τηγανιτές, 

μαρούλι και σως κοκτέιλ) 7,00

Μπιφτεκάκια ζουμερά (Με πατάτες τηγανιτές & σως γιαουρτιού) 6,50

Κοτομπιφτεκάκια στη σχάρα (… Με πατάτες τηγανιτές, μαρούλι & σως κοκτέιλ) 6,50

Πανσετούλα σχάρας (… Κομμάτι από ζουμερή πανσέτα ψημένη στη σχάρα, με πατάτες 

τηγανιτές) 6,50

Κοντοσουβλάκι (… Κομμάτια χοιρινού λαιμού με ντομάτα, πιπεριά και κρεμμύδι, με 

πατάτες τηγανιτές & λαχανικά) 8,50

Ποικιλία κρεατικών 2 ατόμων (… Μπιφτεκάκια, πανσέτες, λουκάνικο, κοτόπουλο & 

μπριζολάκια, πάνω σε ένα βουνό πατάτες τηγανιτές) 18,00

Για τις υπογλυκαιμίες €

Σουφλέ σοκολάτας 5,00

Πανακότα 4,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 23/07/2015.

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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