
Για να ξεκινήσετε €

Φωλιά (Από κανταϊφι, γεμιστή με κιμά από κοτόπουλο, σπιτική μπεσαμέλ και γραβιερά 

Αμφιλοχίας- 1 τεμάχιο) 5,20

Φάβα βιολογικής καλλιέργειας 5,50

Σαγανάκι τυρί 5,50

Λουκάνικο Καρδίτσας 6,20

Ψευτοσαγανάκι (Φέτα πανέ με σουσάμι στο τηγάνι και σπιτική μαρμελάδα) 6,90

Μπουγιουρντί (Σε πήλινο με ντομάτα, φέτα, καπνιστό χοιρομέρι, μπούκοβο, αυγό και 

κρουτόν ψημένο στο φούρνο) 6,90

Ταλαγάνι σαγανάκι (Με τσάτνεϊ φράουλας) 6,90

Γλειφιτζούρια με μαρμελάδα καυτερής πιπεριάς (3 τεμάχια) (Από κοτόπουλο, γεμιστά με 

Μετσοβόνε και λαχανικά, πανέ στο τηγάνι) 7,40

Κολοκυθοκεφτέδες 7,50

Μελιτζανόπιτα (Με κιμά και σπιτική μπεσαμέλ) 7,80

Μπουρεκάκια (Με κοτόπουλο, κρέμα και τυριά) 7,80

Συκώτι γάλακτος (Με γλάσο από καραμελωμένα κρεμμύδια) 7,80

Μανιτάρια ογκρατέν (Μανιτάρια ψημένα στο μαντέμι με μπεσαμέλ από πιπεριές 

Φλωρίνης, μπέϊκον και γραβιέρα Νάξου) 7,90

Σούφρα του Πασά (Κομματάκια χοιρινού, Μαριναρισμένα σε γλυκοκαυτερή σάλτσα, 

ψημένα στο μαντέμι) 7,90

Κοντοσούβλι Μετσόβου ψημένο στα κάρβουνα (Χοιρινό μαριναρισμένο σε λάδι, 

τοματόξυδο, κύμινο, κόλιανδρο και πιπεριές Φλωρίνης) 8,40

Ντολμάδες (Με κιμά, ρύζι γλασέ Αγρινίου, Κρητικά αμπελόφυλλα και αυγολέμονο με 

κρόκο Κοζάνης) 8,40

Καπελάκια (Ζυμαρικά γεμιστά με πανσέτα, γραβιέρα Νάξου και τρίμμα πατάτας, 

βουτηγμένα σε Pesto pepperoncino και λάδι μαύρης τρούφας Γρεβενών) 8,80

Γαρίδες (Χωρίς κέλυφος, σωτέ, με μαγιονέζα καυτερής πιπεριάς στο πλάι) 8,80

Πατάτες τηγανιτές με ρίγανη 4,00

Πατάτες τηγανιτές με τυρί 4,30

Πατάτες τηγανιτές με σάλτσα φέτας 5,00

Ποικιλία τυριών 14,00

Για να δροσιστείτε… €

Κοτοσαλάτα (Με σπιτική μαγιονέζα και avocado) 6,90

Χωριάτικη 7,10

Ανάμεικτη (Μαρούλι, λάχανο, καρότο, λόλα, ραντίτσιο, λιαστή ντομάτα,ρόκα, με σως 

βινεγκρέτ) 7,40

Παντζαρομπερδέματα (Παντζάρια, φρέσκα φασολάκια, κατσικίσιο τυρί με φιστίκι Αιγίνης, 

βινεγκρέτ παντζαριού και μούς γιαουρτιού) 7,80

Οι Λεύκες
(Πυθαγόρα 1 και Λεωφ. Γαλατσίου 100,Γαλάτσι)

Μενού
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Ρόκα (Με προσούτο, κατίκι, ντοματίνια και κρέμα βαλσάμικου) 7,90

Λεύκες (Μαρούλι, ντομάτα, τριμμένο τυρί, καλαμπόκι, κατόπουλο, φιστίκι Αιγίνης, σάλτσα) 8,50

Σαλάτα εναλλάκτική (Με Iceberg,αντίδι, φρέκσο κρεμμύδι, μαριναρισμένο αγγούρι, 

ντοματίνια, avocado, κουκουνάρι και μπαλίτσες τυριού, με σάλτσα tequila μέσα σε 

φωλιά από τορτίγια) 8,50

Σαλάτα Κινόα (Με καλαμπόκι, avocado, ντοματίνια, cottage cheese, γκουαγκαμόλε και 

ρόκα) 9,00

Για να χορτάσετε €

Κοτόπουλο παϊδάκι (Μπουτάκια μαριναρισμένα και ψημένα στα κάρβουνα) 9,70

Μπιφτέκι στα κάρβουνα (Με πατατούλες τηγανιτές) 9,70

Φιλέτο κοτόπουλο (Πάνω σε σάλτσα τυριού και νιόκι πατάτας) 9,90

Μπριζόλα χοιρινή 450γρ. Με πατατούλες τηγανιτές (Μαριναρισμένη και ψημένη στα 

κάρβουνα, λουσμένη με σάλτσα λεμονιού) 10,40

Μακαρονάδα (Με χοντρό μακαρόνι Σερρών, κεφτέδες κότας και σάλτσα παρμεζάνας) 10,80

Ριζότο (Με σύγκλινο Μάνης, μελιτζάνα και pesto από φασκόμηλο) 11,40

Κοτομπίφτεκο (Με σάλτσα λεμονιού, σωτέ χόρτα εποχής πάνω σε κυδωνάτες πατάτες) 11,50

Χοιρινά Ποντικάκια (Με baby πατάτες, σάλτσα ψητού, τρίμμα φέτας και τρίμμα πανσέτας) 12,20

Ψαρονέφρι Γεμιστό (Με χαλούμι και φιστίκια Αιγίνης, λουσμένο με Pesto από λιαστή 

ντομάτα, σερβιρισμένο με σπιτικό πουρέ πατάτας) 12,80

Κριθαράτο (Κριθαράκι με μπουκίτσες από μοσχαράκι, σάλτσα ψητού και πεκορίνο 

Αμφιλοχίας) 12,90

Κοτόπουλο Παρνασσού (Φιλέτο κοτόπουλο με κασέρι, προσούτο Ευρυτανίας και 

μανιτάρια μέσα σε χωριάτικο φύλλο, ψημένο στο μαντέμι) 12,90

Σουβλάκια Σολωμού (Με ανανά και λεμονάτη σάλτσα) 13,00

Σπαλομπριζόλα άνευ οστών (Πάνω σε μπρουσκέτα, με σάλτσα τυριού, σωτέ κρεμμύδια 

και σουφλεδάκι καλοκυθιού) 15,30

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 17/12/2014.

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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