
50-50
creative meze bar

H   φιλοσοφία     μας  

Καλωσήρθατε στο 50-50! 
Δίπλα σας, ξανά, στην καρδιά του Ηρακλείου, ανανεωμένο και με νέα
φιλοσοφία, βασισμένη στην ίδια ποιότητα και αγάπη για το καλό 
φαγητό , όπως τόσα χρόνια.
Εμπνευσμένη και δημιουργική κουζίνα, προσαρμοσμένη στη 
διαχρονική & αγαπημένη γαστρονομική ελληνική συνήθεια, του μεζέ!
Δοκιμάστε τις ιδιαίτερες αλλά και τις κλασικές επιλογές του σεφ μας, 
στη μέση και μοιραστείτε με την παρέα σας ένα ταξίδι στην 
απόλαυση, από την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα!

Πρωϊνό

1) Κρητικό πρωϊνό: Φρέσκο χωριάτικο ψωμί, αυγά τηγανιτά στη στάκα, απάκι, μυζήθρα, 
τομάτα σχάρας, πατάτα οφτή, γίγαντες, ελιές, αγγουράκι, χωριάτικο λουκάνικο, κέικ 
χαρουπιού με μέλι & κανέλα 9.0

***

2) Αυγά βραστά πανέ, με κρέμα αβοκάντο & τραγανό σύγκλινο 6.5

***

3) Κρητικό club sandwich με ψωριάτικο ψωμί, κοτόπουλο, απάκι, γραβιέρα, πατάτες V 7.5

***

4) Pancakes χαρουπιού με μυζήθρα, μέλι & καρύδια V 6.5



όρεξις
αυγά στη στάκα, με τη σάλτσα τους, πατάτες & φρέσκια αρίγανη 5.0
σφουγγάτο παραδοσιακό με κολοκύθια & πατάτες 5.5
αφράτο σκορδόψωμο με κρητικά τυριά & φρέσκα αρωματικά V 5.0
μελιτζανοσαλάτα με καβουρδιμένα φυστίκια Αιγίνης & σελιανό τυρί 5.5
φάβα με τοματίνια, κάππαρη & φρ.κρεμμύδι 4.8
τζατζίκι καπνιστό, το ιδιαίτερον 4.8
ντολμάδες γιαλαντζί ανοιχτοί V 5.5
χόρτα εποχής 4.8
μανιτάρια σχάρας 5.8
κολοκυθάκια τηγανιτά, με αρωματική σάλτσα γιαούρτι 5.2 
τυροπιτάκια στο χέρι, με φύλο κρούστας, δυόσμο & αριζμαρί 5.8
πατάτες φρέσκες στο ελαιόλαδο, με την αρίγανη & το τυρί τους V 4.3
ντάκος κλασικός μεν, παλικαρίσιος δε V 4.5 
τυρί καπνιστό κίτρινο παναρισμένο με καλαμπόκι 5.8
ταλαγάνι σχάρας με χόρτα ημέρας & σάλτσα μοσχολέμονου 7.8
πίτα του βοσκού, με μοσχαρίσιο & αρνίσιο κιμά και αρωματικό πουρέ πατάτας 7.5
τηγανιά του μερακλή, με κοτόπουλο, απάκι & λουκάνικο 7.8
συκώτι  σαβόρε μοσχαρίσιο 6.8
μουσακάς παραδοσιακός 8.5
σκιουφιχτά μακαρούνια με αθότυρο V  6.2
παπαρδέλες με κοκκινιστά μοσχαρίσια σιγοψημένα μάγουλα 9.5
πιλάφι της νύφης μας V 6.5 
χταπόδι πλοκάμι, με αφράτη φάβα & τοματίνια βουτύρου 8.9
σκουμπρί καπνιστό, με γίγαντες & πέστο αγκινάρας 9.5
μύδια αχνιστά με φινόκιο, λάδι τρούφας & aperitivo πορτοκάλι 9.5
γαρίδα (jumbo) σαγανάκι 9.5
καλαμαράκια ολόκληρα tempura, με σκορδαλιά παντζαριού 8.9

σαλάτες
χωριάτικη σαλάτα με κρέμα φέτας & κρητικά αρωματικά V 6.5
κρητική σαλάτα με πατάτες, τομάτα, απάκι, μυζήθρα, ελιές & κρίταμο 7.8
κινόα θαλασσινών με πολύχρωμα σαλατικά  ,γαρίδες, σολομό, μάνγκο & super foods V 8.9
κοτόπουλο πανέ με  απάκι, τοματίνια, αθότυρο & καλαμπόκι 8.5

η αλσς
λαβράκι προσούτο, γαρίδες, πουρέ πατάτας,μαύρο ρύζι, φυστίκι Αιγίνης 16.0
black burger μπακαλιάρου πανέ, με λιωμένα τυριά, sauce tartare & φρ. τηγ. πατάτες 9.5
σολομός φιλέτο, ψημένος σε λεμονόφυλλα, με σπανάκι & μαύρο ρύζι 13.5
τραχανώτο καπνιστό θαλασσινών 11.5
μαύρα σπαγγέτι με γαρίδες, σολομό & φινόκιο 13.0



βαρβάτα
αρνάκι στο φούρνο σιγοψημένο στη λαδόκολλα & μίνι πατάτες βουτύρου 18.9
παϊδάκια (αρνίσια)  στη σχάρα & μίνι πατάτες βουτύρου 11.0
μπιφτεκάκια μοσχαρίσια μαμαδίστικα & φρ. τηγ. πατάτες 8.9
κοτόπουλο γεμιστό (στήθος), με μανούρι, τομάτα, σπανάκι, κρέμα αρακά, σάλτσα μπύρας & 
σαλάτα 9.2
μπριζόλα μοσχαρίσια,  του ~800γρ. με πουρέ πατάτας 21.0
σταβλίσια του καλόφαγου ~1200γρ. (χοιρινή) & φρ. τηγ. πατάτες 16.5
πανσέτα σχάρας με bbq sauce & ρύζι μπασμάτι 8.9
κεμπάπ φρέσκο αυθεντικό χειροποίητο, το σμυρναίικο 9.5
γύρος χοιρινός σπιτικός, όπως του πρέπει, με τα όλα του 8.7
spare-ribs καπνιστά που λιώνουν, με bbq sauce.. η διεθνής παρέμβαση 11.2
ποικιλία κρεατικών, μπιφτέκι, πανσέτα, γύρος, κοτόπουλο, λουκάνικο, πατάτες & πίτες 28.0

ούζο / ρακί :ασκορδουλάκοι, ελιές, γίγαντες, αγγουροτομάτα, μελιτζανοσαλάτα, ντακάκια 6.0
μπύρα : τρία τοπικά λουκάνικα & φρέσκες τηγ. πατάτες 8.5
κρασί : αλλαντικά & τυριά 10.0

pizza
μαργαρίτα 6.5
σπέσιαλ 9.0
κρητική 8.5

Τα γλυκά μας

Cheesecake κρητικών τυριών , με τραγανό μπισκότο χαρουπιού
& μαρμελάδα φράουλα 5.0

********
Σοκολατόπιτα υγείας με τζίντζερ, φυστίκια Αιγίνης

& παγωτό καραμέλα με καπνιστό αλάτι 5.5
*****

Γαλακτομπούρεκο σπιτικό, με πρόβειο κρητικό γάλα 6.0




