
Σαλάτες €

Extreme
Πανδαισία Λαχανικών (ωμά λαχανικά, σως παντζαριών, ρόδι, παρμεζάνα)

Ρόκα - Μαρούλι (με φλούδες παρμεζάνας, λιόσπορο, σταφίδες, γλάσο λιαστής ντομάτας) 

Πράσινη αλάτα με Γαρίδες (και βινεγκρέτ μουστάρδας)

Ροδέλες ψητού χταποδιού (πάνω σε ανάμεικτα λαχανικά και ντρέσινγκ μελιού)

Χωριάτικη με φέτα Ελασσόνας

Ποικιλία Βραστών Λαχανικών εποχής (με λαδολέμονο αρωματισμένο με Λουίζα)

Κλασικές
Ντάκος Κρητικός (με φρέσκια ντομάτα, τριμμ΄ρνο τυρί, κάπαρη)

Αγγουροντομάτα

Μαρούλι

Ρόκα

Πικάντικη

Ελεύθερος συνδυασμός πελατών

Βραστές

Μπρόκολο

Κουνουπίδι

Παντζάρι

Χόρτα

Mix Βραστών

Αλίπαστα €

κουμπρί καπνιστό

Μύδια καπνιστά

Ρέγγα καπνιστή

Λυκουρίνος καπνιστός

Γαύρος μαρινάτος (χειροποίητος)

αρδέλα μαρινάτη (χειροποίητη)

Σσίρος

Παστουρμάς θαλάσσης

Λουκάνικα θαλάσσης

Λακέρδα πολίτικη

Αντζούγιες Μυτιλήνης

Αντζούγιες Ισπανίας

Βυθός
Μενού
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Αλοιφές €

Σζατζίκι

Χτυπητή

Κοπανιστή

Καβουροσαλάτα

Μελιτζανοσαλάτα

Σαραμάς (άσπρος/κόκκινος χειροποίητος)

κορδαλιά

Φάβα (με φρέσκο κρεμμύδι & καρύδι)

Ποικιλία αλοιφών

Τυριά €

Φέτα σχάρας/ωμή/σαγανάκι

Φέτα με φύλλο κρούστας (χαρουπόμελο, σουσάμι)

Φέτα σχάρας (με άρωμα πιπεριών, μοσχολέμονο)

Κεφαλοτύρι σχάρας/σαγανάκι

Χαλούμι σχάρας/τηγανητό

Μαστέλο

Μανούρι

Μετσόβου

Μπουγιουρντί

Ποικιλία τυριών μικρή/μεγάλη

Ορεκτικά €

Ομελέτες διάφορες

τραπατσάδα (με φρέσκια ντομάτα)

Κασεροκροκέτες

Μελιτζανομπουρεκάκια

Κολοκυθοκεφτέδες

Μελιτζάνα σχάρας/τηγανητή αγιωρίτικη 

Πατάτες τηγανητές/σχάρας/στο πήλινο φρέσκιες

Φωλιά πατάτας (με σάλτσα γιαούρτι, φρέσκο κρεμμύδι, καπνιστό κρέας)

Κολοκυθάκια τηγανητά

Πιπεριές καυτερές

Πιπεριές Φλωρίνης σχάρας/Φλωρίνης γεμιστή

Ντομάτα σχάρας

Λαχανικά σχάρας

Μανιτάρια σχάρας πλευρώτους/στη μαρινάδα/γεμιστά με σπανάκι/γεμιστά τυριά & 

πάπρικα/"Βυθός σουφλέ σωτέ με σκορδόλαδο

Αράβικη πίτα (γεμιστή με λαχανικά, καπνιστό χοιρομέρι, τυριά)

Σορτίγια θαλασσινών

Σορτίγια με καπνιστή γαλοπούλα (κρέμα τυριού, λαχανικά)

Ντολμαδάκια της Βίκης (με σάλτσα γιαουρτιού)
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Διάφορα τουρσί (παραγωγής μας)

Ελιές & Συριά ποικιλία (Με Κρητικό λάδι)

Πιτάκια Κρητικά (με μυζήθρα, δυόσμο, μέλι)

υκώτι ριγανάτο

Κρεατικά €

ουβλάκι

Πανσέτα

Μπριζολάκι

ουτζουκάκια

Κοτόπουλο φιλέτο

Κοτόπουλο σνίτσελ

Σηγανιά χοιρινή/κοτόπουλο (ριγανάτη, λεμονάτη)

Μπιφτέκι απλό/γεμιστό (με φέτα, ντομάτα)

Λουκάνικο Σζουμαγιάς 

Θαλασσινά

Καλαμάρι τηγανητό/σχάρας/γεμιστό

Γόνος Καλαμαριού τηγανητός

Χταπόδι τηγανητό/σχάρας/ξυδάτο

Μύδια τηγανητά/σαγανάκι (άσπρο/κόκκινο)/αχνιστά στο ζουμί τους/αχνιστά με σάλτσα 

μουστάρδας/μυδοπίλαφο

ουπιά κρασάτη/τηγανητή/σχάρας (φρέσκια με λαχανικά)

Γαλέος σαγανάκι/τηγανητός/σχάρας

Ουρίτσες σαγανάκι/τηγανητές/

Ρίνα σαγανάκι/τηγανητή/

Γαύρος τηγανητός/αχνιστός

αρδέλα σχάρας (γούνα)

Αθερίνα τηγανητή

Μαρίδα τηγανητή

Μπακαλιάρος σκορδαλιά

Μπκαλιαράκια

Κουτσομούρα τηγανητή/μαριναρισμένη (με λαχανικά)

Γαρίδες σχάρας/τηγανητές/σαγανάκι

Φρέσκα ψάρια

Κοκκάλια

Σσιπούρα

Λαυράκι

Μυλοκόπι

καθάρι

Φαγκρί
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Λίγδα

Σσαούσια

υναγρίδα

κορπίνα

Ροφός

τήρα

φυρίδα

Λυθρίνι

Μαγιάτικο (φέτα)

Ξιφίας (φέτα)

Γλώσσα

Μελανούρια

αφρίδια

Γόπες

κουμπρί

πάροι

Παλαμίδα

Καραβίδες

Αστακός

Καβούρι βασιλικό

Όστρακα

Μύδια

Γυαλιστερές

Κυδώνια

τρείδια

τρείδια βασιλικά

Χτένια

Αμμοσωλήνες

Πετροσωλήνες

Πορφύρες

Πεταλίδες

Φούσκες

Αχινός

Αχιβάδες

Ζυμαρικά

Ριζότο θαλασσινών/με γαρίδες

Σαλιατέλες θαλασσινών/με γαρίδες

Φρέσκα ραβιόλια με γέμιση αστακού/με ανθότυρο,σπανάκι
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 03/10/2014.

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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