
Ορεκτικά €

Τυροκαφτερή 3,60

Τζατζίκι 3,40

Σαγανάκι τυρί 4,00

Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα (δικιά μας συνταγή) 3,80

Φάβα του φτωχού 3,50

Ρόζα μου η πατάτα σου (φουρνιστή πατάτα σε πήλινο με κρέμα και τυριά λαχταριστά) 5,50

Χοχλιοί μπουμπουριστοί (Σαλιγκάρια τηγανιτά με φρέσκο δεντρδολίβανο με ξύδι και 

ηχίχοντρο αλάτι) 7,00

Στραπατσάδα α λα Μαριώ 6,60

Κοκκινιστό 7,00

Και φταις και δεν φταις… (Παραδοσιακοί κολοκυθοκεφτέδες με ντιπ γιαούρτι, λεμόνι, 

δυόσμο) 4,70

Τυροζουλάκια πικάντικα (Τυροκεφτεδάκια με ποικιλία τυριών, μπέϊκον και σως 

πιπεριας Φλωρίνης) 5,00

Φέτα τηγανιτή με μέλι και σουσάμι 5,00

Διαβολομεζές (Λουκάνικο σε τηγάνη με καυτερή πιπεριά και τρίμμα φέτας) 8,00

Κεφτεδάκια της γιαγιάς 6,00

Ντάκος 5,00

Καλτσούνια ανάμεικτα (με άγριο χόρτο και τυρί) -

Μαραθόπιτα (για τους εκλεκτούς της Κρήτης) 4,90

Σφακιανόπιτα με μέλι ή χωρίς 5,00

Ντολμαδάκια της Μαριώς (Χειροποίητο ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα) 7,00

Ο μεζές του μερακλή (Μπεκρή μεζές με πιπεριές και κρασί) 7,80

Πατάτες τσικαλάτες με ρίγανη και αλάτι 3,30

Σφουγγάτο του μπεκρή (Ομελέτα, κεφαλοτύρι, απάκι, σύγκλινο) 8,00

Γαύρος μαρινάτος/ Τσίρος καπνιστός/ Σκουμπρί καπνιστό 5,50/7,00/7,00

Χταποδάκι στιφάδο 9,50

Τα δροσερά μας €

Ελληνική ( Η παραδοσιακή μας χωριάτικη με πικάντικη φέτα και παξιμαδοκούλουρα) 5,80

Καίσαρα (Ανάμεικτη με μπέϊκον, κοτόπουλο, κρουτόν σκόρδου, σίζαρ σως, 

παρμεζάνα, flakes) 7,10

Μαρία (Ρόκα, λόλα κόκκινη, προσούτο, μανούρι, κουκουνάρι, σως βαλσάμικο) 7,10

Ρόζα (Πράσινη σαλάτα με καπνιστό απάκι, φλύδες γραβιέρας, ρόδι, σώς μέλι, 

μουστάρδα) 7,00

Σαλάτα εποχής (Σαλάτα ημέρας του κήπου μας) 4,70

Πικάντικη του Βυζαντίου (Μαριναρισμένη σαλάτα 48 ωρώ, με λάχανο, καρότο 

σέλινο, σκόρδο, ελαιόλαδο, ξύδι) 4,00

Τα τηγάνια της Ρόζας
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Τα ψητά μας €

Μπιφτέκι μυστικό 7,70

Φιλέτο κοτόπουλο 7,80

Σταβλίσια 12,00

Χοιρινά μπριζολάκια 7,80

Πανσέτα 7,80

Λουκάνικο 6,00

Παϊδάκια κιλο 30,00

Τα τηγάνια μας €

Ψαρονέφρι μουστάρδας με μέλι και λεμόνι 7,80

Κοτόπουλο της Ρόζας 9,80

Χοιρινή κρασοτηγανιά 8,00

Κριθαράκι απάκη 10,00

Το καϊκι της Ρόζας- Μαρίας €

Γαύρος τηγανητός 5,00

Αθερίνα τηγανητή 5,00

Μαριδάκι 5,00

Χταπόδι ψητό 10,00

Γαρίδες ψητές 10,00

Καλαμάρι 7,00

Γαριδομακαρονάδα 12,00

Γαρίδα σαγανάκι 12,00

Ριζότο γαρίδα ή καραβίδα 12,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 07/07/2015.

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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