
Ορεκτικά ζεστά - Hot starters €

Μπακαλιαροκεφτέδες - Haddock balls (φιλέτο μπακαλιάρου ζυμωμένο με φρέσκα μυρωδικά 

και καρυκεύματα - haddock's filet hand - rolled with fresh spices) 6,00

Κολοκυθοκεφτέδες - Marrow balls (τριμμένο κολοκυθάκι ζυμωμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι, 

άνιθο και καρυκεύματα - grated marrow hand-rolled with spring onion, dill and spices) 5,00

Γίγαντες φούρνου - Lima Beans in the oven 4,00

Φάβα - Fava beans (σερβιρισμένη πάνω σε σέτα ψητής μελιτζάνας με κάπαρη Σαντορίνης και 

κρεμμύδι ξερό - served on a baked eggplant's slice with Santorin caper and onions) 5,00

Λαχανικά σχάρας - Grilled vegetables (διάφορα λαχανικά εποχής ψημένα και σερβιρισμένα με 

ελαιόλαδο και κρέμα μπαλσάμικο - a variety of fresh vegetables grilled and served with olive oil 

and balsamic cream) 6,00

Μανιτάρια σχάρας - Grilled Mushrooms (ψημένα πλευρώτους και σαμπινιόν με σως από άγρια 

μανιτάρια και μπαλσάμικο - pleurotous and champignon mushrooms served with a dressing of wild 

mushrooms and balsamic vinegar) 7,00

Μελιτζάνα - Eggplant (ψημένη στη σχάρα και σερβιρισμένη με τυρί φέτα, μαϊντανό και 

σκορδόλαδο - grilled eggplant served with feta cheese, parsley and garlic oil) 6,00

Τυρί σαγανάκι - Saganaki cheese 4,00

Φέτα με σουσάμι και μέλι - Feta cheese with sesame and honey (παναρισμένη με σουσάμι 

και σερβιρισμένη με μέλι Θάσου - feta breaded with sesame, served with 'Thasos' honey) 5,00

Γραβιέρα πανέ με νιφάδες βρώμης και γλυκό σύκο - Graviera cheese breaded with oat 

flakes and Greek fig spoon sweet (παναρισμένη με νιφάδες βρώμης και γλυκό κουταλιού σύκο 

από τις συκιές μας στον Όλυμπο - breaded with oat flakes and Greek fig spoon sweet from our fig 

trees on Olympus) 6,00

Πατάτες τηγανητές - Fried potatoes 3,00

Σκουμπρί καπνιστό - Smoked mackerel 7,00

Καυτερή πιπεριά - Chili pepper 2,00

Ψωμί κατ'άτομο - Bread portion 0,50

Ορεκτικά κρύα - Cold starters €

Αντζούγιες Ισπανίας - Spanish anchovies 7,00

Παλαμίδα, Λακέρδα - Atlantic Bonito, mackerel (από παλαμίδα που εμείς φιλετάρουμε, 

ψήνουμε σε αλάτι για 15 μέρες και σερβίρουμε με κάπαρη και κρεμμύδι - Made from Atlantic bonito 

that we make it a filet, cooked in salt for 15 days and served with caper and onion) 7,00

Τυροσαλάτα - Cheese salad (με φέτα και πιπεριά- with feta and peppers) 4,00

Τζατζίκι - Tzatziki (με στραγγιστό γιαούρτι, αγγούρι, σκόρδο, ξύδι, ελαιόλαδο - with strained 

yoghurt, cucumber, garlic, vinegar and olive oil) 4,00

Ταραμάς λευκός - White tarama (από αυγά ψαριών, ελαιόλαδο και χυμό από φρέσκο λεμόνι - 

made from fish eggs, olive oil and fresh lemon juice) 5,00

Σκορδαλιά από πουρέ πατάτας - Skordalia made from mashed potatoes 4,00
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Συριά - Cheese €

Φέτα π.ο.π - Feta cheeseprotected designations of origin 3,00

Γαλοτύρι - Galotyri cheese (με φέτα, γάλα πρόβειο και στραγγιστό γιαούρτι - made from feta 

cheese, sheep's milk and strained yoghurt) 4,00

Μαστέλο Χίου - Mastelo cheese from Chios (από αγελαδινό γάλα ψημένο και σερβιρισμένο με 

λεμόνι και κρέμα μπαλσάμικο - made from cow's milk, cooked and served with lemon and 

balsamic cream) 6,00

Μανούρι - Manouri cheese 6,00

αλάτες - Salads €

Πράσινη - Green salad (ανάμεικτα λαχανικά, πιπεριά Φλωρίνης, ντοματίνια, σουσάμι και σως 

μπαλσάμικο - Mixed vegetables, Florina's peppers, cherry tomatoes, sesame and balsamic 

dressing) 7,00

Ντοματίνια - Cherry tomatoes (κριθαροκουλούρα, φρέσκο κρεμμυδάκι, πιπεριά Φλωρίνης, 

κάπαρη και αγουρέλαιο - dry bread ('krithalokouloura'), spring onions, Florina's peppers, caper and 

green olive oil) 7,00

Χωριάτικη - Greek salad (με ντομάτες, αγγούρι, φέτα, ελιές, ρίγανη, πιπεριά, κρεμμύδι και 

μαϊντανό - with tomatoes, cucumber, feta cheese, olives, oregano, peppers, onions and parsley) 6,00

Ντοματοσαλάτα - Tomato salad (με γαλοτύρι, κάπαρη και ξερό κρεμμύδι - with galotyri cheese, 

caper and onions) 5,50

Αγγουροντομάτα - Cucumber salad (με αγγούρι, ντομάτα, πιπεριά, ελιές, κρεμμύδι και 

μαϊντανό - with cucumber, tomato, peppers, olives, onions and parsley) 4,50

Πολίτικη - Politiki salad (salad from Konstantinople) (φτιάχνεται από εμάς με φρέσκο λάχανο, 

καρότο και σέλινο - home-made salad with fresh cabbage, carrot and celery) 5,00

Βραστά λαχανικά - Fresh seasonal boiled vegetables 6,00

Πατατοσαλάτα - Fresh seasonal boiled vegetables (με φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό και 

ρίγανη - with spring onions, parsley and oregano) 5,00

Καλοκαιρινή σαλάτα - Summer salad (με κολοκυθάκια κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες και σως 

λαδολέμονου - very thin-chopped marrows, olive and lemon sauce, spices and black sesame) 6,00

Κυρίως Πιάτα - Main courses €

Ζυμαρικά - Pasta
Ζυμαρικά θαλασσινών - Pasta Frutti di mare (Λιγκουίνι ή πέννες με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας 

και θαλασσινά ανάλογα με την εποχή - Linguini or penne with fresh tomato sauce and seasonal 

seafood) 11,00

Ζυμαρικά γαρίδας - Shrimp pasta 12,00

Ζυμαρικά κόκκινη σάλτσα - Pasta with red sauce (με φρέσκια ντομάτα και μυρωδικά βασιλικό 

ή δυόσμο - with fresh tomato and basil or spearmint) 7,00

Ζυμαρικά με λαχανικά - Pasta with vegetables (με σάλτσα από πολύχρωμες πιπεριές, 

μελιτζάνες, ντοματίνια και φρέσκια ντομάτα, σιγομαγειρεμένα - with a sauce of slow-cooked 

peppers, eggplants, cherry tomatoes and fresh tomatoes) 9,00
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Ζυμαρικά με σκόρδο, λάδι και πεπερουτσίνο - Pasta with garlic, olive oil and 

pepperoncini (Chilli Peppers) 9,00

Ζυμαρικά με κολοκυθάκια σοταρισμένα σε λάδι σκόρδου - Pasta with sautéed courgettes 

in olive oil and garlic 9,00

Φρέσκιες πιπεριές και μελιτζάνες σοταρισμένες και σιγομαγειρεμένες με κομμάτια 

ντομάτας και σάλτσα - Fresh peppers and eggplants chopped and sautéed 7,00

Ρωτήστε μας για το πιάτο της ημέρας - Ask us for the dish of the day

Κρεατικά - Meat
Κοτόπουλο φιλέτο από μπούτι - Chicken thigh fillet 8,00

Κοτόπουλο με πολύχρωμες πιπεριές - Chicken with bell peppers (φιλετάκια κοτόπουλο, 

σοταρισμένα μέσα σε χυμό λεμόνι - chicken fillets sautéed in lemon juice) 10,00

Κοτόπουλο κριθαρότο - Chicken with orzo (φιλετάκια κοτόπουλο, σοταρισμένα και 

σιγομαγειρεμένα με μυρωδικά, καρυκεύματα και φρέσκια σάλτσα ντομάτας - sautéed chicken 

fillets, slow-cooked in herbs, spices and fresh tomato sauce) 10,00

Κεφτέδες σχάρας - Grilled meatballs (η δική μας μαμαδίστικη συνταγή για κεφτέδες που 

ζυμώνονται καθημερινά με μοσχαρίσιο κιμά και μυρωδικά - our version of the classic homemade 

recipe of hand-rolled, daily made beef mince meatballs with herbs) 7,50

Κεφτεδάκια τηγανητά - Fried meatballs 7,00

Κεφτεδάκια με σάλτσα - Meatballs with sauce (ελαφρώε τηγανισμένα και μαγειρεμένα με 

φρέσκια σάλτσα ντομάτας - lightly fried and cooked with fresh tomato sauce) 8,00

Κεφτεδάκια με πιπεριές σε σάλτσα φρέσκιας ντομάτας με μοσχαρίσιο κιμά - Beef mince 

meatballs with peppers and fresh tomato sauce 9,00

Ψαρικά - Seafood
Κριθαρότο θαλασσινών - Seafood with orzo (η δική μας εκδοχή κριθαρότο ελαφρώε πικάντικο 

με γαρίδες, χταποδάκι, μύδια, διάφορα θαλασσινά ημέρας, φρέσκια ντομάτα και μυρωδικά - our 

version of a slightly spicy orzo with shrimps, octopus, mussels, fresh seafood, fresh tomato and 

herbs)  χρόνος αναμονής 17' - 17 min. waiting time  8,00

Γαρίδες κριθαρότο* - Shrimps with orzo*   χρόνος αναμονής 17' - 17 min. waiting time 10,00

Γαρίδες με πολύχρωμες πιπεριές* - Shrimps with bell peppers* (ένα πιάτο που μυρίζει 

θάλασσα και καλοκαίρι μελωμένο και λεμονάτο - a 'sea and summer'-scented dish with honey and 

lemon) 10,00

Γαρίδες σχάρας* - Grilled shrimps* 10,00

Γαρίδες σαγανάκι - Shrimp saganaki* (with tomato and feta sauce) 10,00

Μπακαλιάρος σκορδαλιά - Cod with garlic dip (σκορδαλιά από πουρέ πατάτας - mashed 

potato garlic dip) 8,00

Μπακαλιάρος αχνιστός - Steamed cod 8,00

Μπακαλιάρος με πράσα ή κολοκυθάκια (ανάλογα με την εποχή) - Cod with leek or courgettes 

(depending on season) (μια ιδιαίτερη συνταγή ελαφρώς πικάντικη και αρωματισμένη με μπαχαρικά 

που θυμίζουν Ανατολή - a unique recipe, slightly spicy and flavoured with herbs of the East) 9,00

Χταπόδι σχάρας - Grilled octopus 7,00

Χταπόδι ξυδάτο - Octopus seasoned with vinegar 7,00

Χταπόδι με μελιτζάνες π.22 - Octopus with eggplants π.22 (μοναδικός συνδυασμός 

μυρωδικών και καρυκευμάτων, ελαφρώς πικάντικη γεύση - a unique blend of herbs and spices, 

slightly spicy) 10,00
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Ψάρια - Fish €

Σαρδέλα - Sardine -

Γαύρος - Anchovy -

Μύδια - Mussels -

Κυδώνια - Cockles -

Σολομός φιλέτο - Salmon fillet -

Τόνος φιλέτο - Tuna fillet -

Αθερίνα - Sand smelt -

Κολιός - Chub mackerel -

Τσιπούρα - Gilt head bream -

Μπακαλιαράκια - Small cod -

Θράψαλο - Arrow squid -

Καλαμάρι - Squid -

Σουπιά - Cuttlefish -

Γόνος καλαμάρι - Babysquid -

Λαυράκι - Sea Bass -

Γλυκά €

Σοκολατόπιτα -  Chocolate pie 4,00

Κορμός σοκολάτας - Chocolate log cake (με κομμάτια σοκολάτας κακάο 72% και βούτυρο 

αγελάδας - with 72% cocoa dark chocolate chunks and cow butter) 4,00

Παγωτό με γλυκό βύσσινο - Ice cream with sour cherry preserve 4,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 21/05/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

ημείωση σχετικά με το μενού:
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