
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2018 

ΑΛΑΣΕ 

Ρακογωνιά          7.50 

(Πανδαιςία λαχανικϊν, μανοφρι, ντοματίνια, ςάλτςα βινεγκρζτ, πετιμζηι, κριτςίνια, 

αποξθραμζνα ςφκα) 

Χωριάτικθ          6.00 

(Ντομάτα, αγγοφρι, πράςινθ πιπεριά, κρεμμφδι, ελιζσ, κάπαρθ, φζτα, ελαιόλαδο) 

Ντάκοσ           5.50 

(Κρικαροκοφλουρο Κριτθσ, ντομάτα τριμμζνθ, ξινομυηικρα, κάπαρθ, ελιζσ) 

Χόρτα           4.50 

(Εποχισ) 

αλάτα του Καίςαρα         7.50 

(Πράςινα λαχανικά, ςωσ, κρουτόν, μπζικον, ντοματίνια, παρμεηάνα) 

 

ΑΛΟΙΦΕ 

Φάβα           4.50 

(Φάβα με κρεμμφδι ψιλοκομμζνο και ελαιόλαδο) 

Σηατηίκι           3.50 

(Δροςερό ςπιτικό τηατηίκι) 

Συροκαυτερι          3.50 

Πατατοςαλάτα          5.00 

 

 

 



ΟΡΕΚΣΙΚΑ 

Ψωμί / Πίτεσ           0.50 

(Φρζςκο χωριάτικο ψωμί / Πίτεσ ςτθ ςχάρα) 

Καλιτςοφνια ςκζτα / μζλι         4.00 / 4.50 

(Κρθτικά χειροποίθτα καλτςουνάκια με ξινομυηικρα Χανίων και δυόςμο, ςερβιριςμζνα ςκζτα ι 

με μζλι και ςουςάμι) 

Συροκροκζτεσ            6.00 

(Συροκροκζτεσ χειροποίθτεσ με 4 ειδϊν τυριά και ςουςάμι) 

Κολοκυκοκεφτζδεσ         5.00 

(Παραδοςιακοί κεφτζδεσ τθγανθτοί από κολοκφκι και αρωματικά βότανα) 

Πατάτεσ          3.50 

(Φρζςκιεσ τθγανιτζσ πατάτεσ κομμζνεσ ςτο χζρι) 

Πατάτεσ με ςάλτςα και τυρί        4.00 

(Φρζςκιεσ τθγανιτζσ πατάτεσ κομμζνεσ ςτο χζρι με κόκκινθ ςάλτςα και τριμμζνθ φζτα) 

Πατάτεσ με κρζμα γάλακτοσ και μπζικον      4.50 

(Φρζςκιεσ τθγανιτζσ πατάτεσ κομμζνεσ ςτο χζρι με κρζμα γάλακτοσ και κομματάκια μπζικον) 

Πατατοκροκζτεσ με κρζμα γάλακτοσ και μπζικον     5.50 

(Πατατοκροκζτεσ χειροποίθτεσ με κρζμα γάλακτοσ και κομματάκια μπζικον) 

Καγιανάσ με ςφγκλινο         5.00 

(Παραδοςιακόσ καγιανάσ με ςφγκλινο) 

Μανιτάρια ςχάρασ         5.50 

(Μανιτάρια πλευρϊτουσ ψθτά ςτθ ςχάρα με βαλςάμικο ςιρόπι) 

Μελιτηάνα ΡΑΚΟΓΩΝΙΑ         5.50 

(Μελιτηάνα ψθτι ςτον φοφρνο με φρζςκια ςάλτςα ντομάτασ, τυριά και γιαοφρτι) 

Φλογζρεσ κοτόπουλου         5.50 

(Φλογζρεσ γεμιςτζσ με κοτόπουλο και τυρί) 



Σαλαγάνι          7.50  

(Σαλαγάνι ψθτό ςτθ χάρα) 

Φζτα με μζλι          5.50 

(Φζτα τυλιγμζνθ με φφλο ψθτι ςτον φοφρνο με ςουςάμι και μζλι) 

Παςτουρμαδοπιτάκια         4.50 

(Παραδοςιακά χειροποίθτα παςτουρμαδοπιτάκια) 

Κροκζτεσ Μουςακά         8.00 

(Χειροποίθτεσ κροκζτεσ μουςακά με ςωσ γιαουρτιοφ) 

Κολοκυκάκια τθγανθτά        4.50 

(Φρζςκα κολοκυκάκια κομμζνα ςε λωρίδεσ τθγανθτά) 

Συροςαγανάκι λουκάνικο        6.00 

(Λουκάνικο ςε ςάλτςα φρζςκιασ ντομάτασ και 4 ειδϊν τυριά) 

 

ΜΕΖΕΚΛΙΚΙΑ 

Μπεκρι Μεηζ          8.00 

(Μοςχαράκι ςπιτικό κοκκινιςτό με πιπεριζσ, ντομάτα και μυρωδάτα βότανα)  

Χοιρινι τθγανιά         7.00 

(Χοιρινά φιλετάκια ςωτζ με κρεμμφδι, μουςτάρδα, λεμόνι και ρίγανθ) 

Κοτόπουλο τθγανιά         7.00 

(Σθγανιά κοτόπουλο με λεμόνι και φρζςκα βότανα) 

Κοτόπουλο εςτραγκόν         7.50 

(Φιλετάκια κοτόπουλο ςωτζ, με κρζμα γάλακτοσ και εςτραγκόν) 

Σθγανιά ΡΑΚΟΓΩΝΙΑ         7.00 

(Πανςζτα χοιρινι ςωτζ ςε ςάλτςα ςόγιασ) 

Σθγανιά καυτερι         7.50 

(Φιλετάκια κοτόπουλο ςωτζ, μανιτάρια, πιπεριζσ, κρζμα τυριοφ και μποφκοβο) 



Μπιφτζκια          7.00 

(Μπιφτζκια χειροποίθτα από φρζςκο μοςχαρίςιο κιμά) 

Λουκάνικο           7.00 

(Χειροποίθτο χωριάτικο λουκάνικο ςτθ ςχάρα) 

Μπριηολάκια           7.00 

(Μπριηολάκια χοιρινά ςτθ ςχάρα) 

Μπριηολάκια χοιρινά με μζλι και μουςτάρδα      7.50 

(Μπριηολάκια χοιρινά ςτθ ςχάρα με ςάλτςα από μζλι και μουςτάρδα) 

πετςοφάι          6.50 

(Καυτερό λουκάνικο με πιπεριζσ και πικάντικθ κόκκινθ ςάλτςα) 

Κεφτεδάκια          6.50 

(Παραδοςιακοί  χειροποίθτοι κεφτζδεσ ςτο τθγάνι) 

Κεφτεδάκια ΡΑΚΟΓΩΝΙΑ        7.50 

(Παραδοςιακοί χειροποίθτοι κεφτζδεσ με κόκκινθ ςάλτςα και γιαοφρτι) 

Απάκι Χανιώτικο         7.00 

(Καπνιςτό χοιρινό με αρωματικά βότανα, γραβιζρα και λιαςτι ντομάτα, παραδοςιακόσ 

Κρθτικόσ μεηζσ) 

Κοτόπουλο ςχάρασ         6.50 

(Φιλζτο από μποφτι κοτόπουλο ςτθ ςχάρα) 

ουτηοφκι πολίτικο         7.50 

(ουτηοφκι πολίτικο με ςάλτςα ντομάτασ και αυγά) 

Κεμπάπ γιαουρτλοφ         9.00 

(Παραδοςιακά χειροποίθτα κεμπάπ με κόκκινθ ςάλτςα, γιαοφρτι και πίτεσ) 

 

 



ΨΑΡΙΚΑ 

Καλαμαράκια τθγανιτά  *        7.00 

Γαφροσ μαρινάτοσ         5.00 

Γαφροσ τθγανιτόσ *         6.00 

Χταποδάκι ξυδάτο         9.00 

Κρικαρώτο γαρίδασ*         11.50 

Μφδια ςαγανάκι*         8.00 

Γαρίδεσ ςαγανάκι*         8.00 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕ 

Ποικιλία κρεατικών μικρι (2 ατόμων)       17.00 

(Φιλζτο από μποφτι κοτόπουλο, Κεμπάπ, Μπριηολάκια χοιρινά, Λουκάνικο ριγανάτο, πατάτεσ, 

πιτάκια) 

Ποικιλία κρεατικών μεγάλθ (4 ατόμων)      34.00 

(Φιλζτο από μποφτι κοτόπουλο, Κεμπάπ, Μπριηολάκια χοιρινά, Λουκάνικο ριγανάτο, πατάτεσ, 

πιτάκια) 

 

ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ 

 ΕΨΑ           2.00 

(Πορτοκάλι, Λεμόνι, Γκαηόηα, όδα, Cola light  0,2 lt) 

ΕΨΑ           2.50 

(Βυςςινάδα, αγκουίνι  0,2 lt) 

Νερό           1.00 

(Ηαγόρι 1,0 lt) 

ουρωτι          2.50 

(ουρωτι 0,2 lt) 



ΚΡΑΙΑ          0,5 / 1,0 lt 

 

Λευκό Ιωαννίνων         4.00 / 8.00  

Λευκό Νεμζασ         3.50 / 7.00  

Κόκκινο Κριτθσ         3.50 / 7.00  

Ροηζ Ιωαννίνων         4.00 / 8.00  

Λευκό Θμίγλυκο Ιωαννίνων       4.00 / 7.50  

Κόκκινο Θμίγλυκο Κριτθσ       4.00 / 7.50  

Μαρουβάσ (Παλαιωμζνο Χανίων)      5.00 / 9.00  

 

 

ΜΠΤΡΕ 

Βεργίνα LAGER  0,5 lt         2.50 

Ζηα ηιτα PILSNER 0,5 lt         3.50 

Άλφα LAGER 0,5 lt         3.00 

Άλφα WEISS 0,5 lt         3.50 

Νιςοσ PILSNER 0,33 lt         5.00 

 

ΠΟΣΑ          100 / 200ml 

Οφηο χφμα Μυτιλινθσ        3.00 / 6.00 

Ρακί Κριτθσ         3.00 / 5.00 

Σςίπουρο Συρνάβου        3.00 / 5.00 

 

 



Ρακόμελο                  100 / 200 / 500ml 

                 3.50 /  6.50 / 13.00 

Οινόμελο                  100 / 200 / 500ml 

                 3.00 /  6.00 / 12.00 

 

Οφηο ΜΠΑΜΠΑΣΗΙΜ Θες/νίκθσ 0,2 lt       8.00 

Οφηο ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΘ Πλωμαρίου 0,2 lt       8.00 

Οφηο ΣΟΤΠΑΚΘ (Καηανιςτό) Χίου 0,2 lt       8.00 

Σςίπουρο Αποςτολάκθ 0,2 lt        8.00 

Σςίπουρο Σςιλιλι 0,2 lt         8.00 

Σςίπουρο Δεκαράκι 0,2 lt        8.00 

 

 

φθνάκι          2.00 

Ποτό απλό           5.50 

Ποτό special          6.50 

Φιάλθ απλι           55.00 

Φιάλθ special          65.00 

ASTI MARTINI φιάλθ         30.00 

 

 

 

 

 

 



Για κρατιςεισ κάκε Παραςκευι και άββατο 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΙΔΩΝ 10.00 € / άτομο 

 

 

 

Αγορανομικόσ Τπεφκυνοσ : Κλαπαδάκθσ Νίκοσ 

Για τθν μαγειρικι μασ χρθςιμοποιοφμε μόνο ελαιόλαδο και τθγανίηουμε ςε θλιζλαιο. 

Οι πατάτεσ μασ είναι φρζςκιεσ και κομμζνεσ ςτο χζρι. 

Σα ποτά μασ όλα (αναψυκτικά, μπφρεσ, κραςιά, τςίπουρο, οφηο και ρακί) παράγονται ςτθν 

Ελλάδα. 

τισ τιμζσ μασ περιλαμβάνονται Φ.Π.Α. , Δ.Φ. και λοιπζσ επιβαρφνςεισ. 

Ο καταναλωτισ δεν ζχει υποχρζωςθ να πλθρϊςει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραςτατικό 

ςτοιχείο. 

Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν από άτομα κάτω  των 17 ετϊν που δεν 

ςυνοδεφονται από γονζα ι κθδεμόνα 

Σο κατάςτθμα διακζτει Δελτίο παραπόνων ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθν ζξοδο. 


