
SALVIA MENU ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 
SALVIA MENU SUMMER 2020

TO SHARE OR NOT

Ζυμωτό προζυμένιο ψωμί  και πρόβειο βούτυρο της περιοχής 

Handmade bread and local sheep-milk butter
1,5 €

Ζαγορίσια πίτα ημέρας 

"Zagori pie" - local pie of the day 
6 €

Σαγανάκι 
 μετσοβόνε και μαρμελάδα αγγούρι-δυόσμος 

Fried 
metsovone cheese with cucumber mint jam 

6 €

Ντολμαδάκια
αμπελόφυλλο, τραχανάς, κρέμα μυρωδικών και αυγολέμονο 

Dolma

stuffed vine leaves, trachanas (traditional Greek pasta), herb cream, egg & lemon sauce
7 €

Σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια 
κολοκυθάκια, πιπεριές κέρατο και κατσικίσιο τυρί 

Black eyed peas
zucchini, pepper & goat cheese salad 

8 €

Ντοματοσαλάτα 
 με ντοματίνια, ντομάτες, αγγούρι, θρυμματισμένο χωριάτικο ψωμί και γαλοτύρι 

Tomato 
and cucumber salad with traditional bread and sheep milk cheese

9 €

salvia 
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Κριθαράκι 
κολοκυθάκια, φέτα Πωγωνίου και μελισόχορτο 

Orzo
zucchini, local feta cheese, lemon balm

9 €

Χυλοπίτες 
με  μπριαμάκι  λαχανικών από το μποστάνι μας, confit ντοματίνια και λάδι βασιλικού 

Greek traditional pasta, “Hilopites”, 
with stewed vegetables from our garden and tomatoes confit 

8 €

Μουσακάς

σιγομαγειρεμένη προβατίνα, μελιτζάνα ,κολοκύθι και αέρινη μπεσαμέλ πατάτας 

Moussaka  

slow cooked lamb, aubergine, zucchini, light potato béchamel sauce
12 €

Πέστροφα
 στο τηγάνι με καλοκαιρινά χόρτα, κρύα σάλτσα ντομάτας και τουρσί πιπεριάς 

Τrout 
with summer greens, cold tomato sauce & pickled peppers 

17 €

Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής
μουστάρδα με σινάπι, φαγόπυρο και καλαμπόκι 

Free range chicken
with mustard seeds, buckwheat and corn 

13 €

Αρνίσια παΐδάκια γάλακτος
τερίνα πατάτας και καπνιστή σάλτσα μελιντζάνας 

Lamb chops
 potato terrine and smoked aubergine sauce

16 €

salvia 



SALVIA MENU ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 
SALVIA MENU SUMMER 2020

TO SHARE OR NOT

 Σιτεμένη μοσχαρίσια
 σπαλομπριζόλα στα κάρβουνα, μικρές πατάτες και ριγανάτη σάλτσα βουτύρου 

 Dry - aged beef steak 
on the grill, baby potatoes and butter & oregano sauce 

 22 €

............................

Γαλακτομπούρεκο 
στο φούρνο με σιρόπι από μπαχαρικά και εσπεριδοειδή 

‘Galaktobureko’ 
Greek Custard Pie with spices & citrus syrup 

7 €

Παρφέ σοκολάτα
 με καραμελωμένα φουντούκια και αλμυρή σάλτσα καραμέλας 

Chocolate parfait
with caramelized hazelnuts and salted caramel sauce

 7 €

salvia 
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