
Αλοιφές / puree salads €

κορδαλιά (garlic salad) 5,50

Σαραμάς (fish roe salad) 4,50

Σζατζίκι (tzatziki) 4,00

Μελιτζανοσαλάτα (eggplant salad with cheese) 5,50

Μελιτζάνα ψητή (roasted eggplant) 5,00

Χτυπητή (cheese salad) 4,50

Γαριδοσαλάτα (shrimp salad) 10,00

Αλίπαστα €

Λακέρδα (salted tunny fish) 7,50

Σσιροσαλάτα (salted tsiros) 5,00

Κολιός (club mackerel) 5,00

Αντζούγιες (anchovies) 4,50

Αντζούγιες Ισπανίας (Spanish anchovies) 7,50

Γαύρος ξιδάτος (marinated anchovies) 5,00

κουμπρί καπνιστό (smoked mackerel) 7,00

Τυριά €

Φέτα (feta cheese) 3,50

Φέτα ψητή (grilled feta cheese) 4,00

Μανούρι (manouri sweet greek cheese) -

Κεφαλοτύρι (yellow greek cheese) 4,50

Συριά τηγανητά (fried cheese) 5,00

Ορεκτικά & μεζέδες / hors d'oeuvres & snaks €

Καυτερή πιπεριά (hot green pepper) 1,50

Πιπεριές Φλωρίνης (red peppers. From Florina) 3,50

Φασόλια φούρνου (big beans with tomato sauce) 5,00

Ντολμαδάκια γιαλαντζί (stuffed vine leaves) 5,50

Κολοκυθοκεφτέδες (courgettes balls) -

Σαλάτες / salads €
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Ελληνική χωριάτικη σαλάτα (greek country salad) 8,00

Αγγουροντομάτα (cucumber & tomato salad) 4,50

Μαρουλοσαλάτα (lettuce salad) 4,50

Λαχανοσαλάτα (cabbage salad) 4,50

Πολίτικη πικάντικη (spicy cabbage salad) 5,00

Χόρτα βραστά (boiled green salad) 6,00

Παντζάρια (beet root salad) 4,50

Ποικιλία βραστών μικρή (variety of boiled small) 6,50

Ποικιλία βραστών μεγάλη (variety of boiled big) 8,50

αλάτα εποχής (season's salad) 8,00

Λαχανικά σχάρας (grilled vegetables) 6,00

αλάτα "ΜΑΪΑΜΙ" μικρή (Miami salad small) 8,00

αλάτα "ΜΑΪΑΜΙ" μεγάλη (Miami salad big) 10,00

αλάτα Μεσογειακή με ρόκα, σπανάκι, λιαστή ντομάτα & παρμεζάνα (mediterrenean salad 

with rocket, spinach & sun dried tomato) 10,00

Τηγανητά / fried €

Κολοκυθάκια τηγανητά με σκορδαλιά ή τζατζίκι (fried courgettes with garlic sauce or tzatziki) 4,50

Μελιτζάνες τηγανητές (fried eggplants) 4,50

Πατάτες τηγανητές φρέσκιες (fried fresh potatoes) 3,50

Πιπεριές τηγανητές (fried green peppers) 4,50

Πατάτες τηγανητές φρέσκιες με κεφαλοτύρι (fried fresh potatoes with cheese) 4,00

Θαλασσινά €

Μύδια τηγανητά (fried mussels) 7,00

Μύδια σαγανάκι (mussels in tomato sauce & cheese) 7,50

Μύδια αχνιστά (steamed mussels) 7,00

Ριζότο θαλασσινών (seafood with rice) 10,00

ουπιές γιαχνί (cuttle fish with onions) 8,00

Καλαμαράκια τηγανητά (fried squid) 7,00

Καλαμαράκια σχάρας (grilled squid) 7,50

Καλαμάρι γεμιστό (stuffed squid) 8,50

Καλαμάρι φρέσκο (fresh squid) κιλό 35,00

Καλαμάρι φρέσκο γεμιστό (stuffed fresh squid) κιλό 40,00

Γαριδοπίλαφο (shrimps with rice) 10,00

Χταπόδι σχάρας (grilled octopus) 12,00

Χταπόδι ξιδάτο (octopus in vinegar) 10,00

Μακαρονάδα (spaghetti) 5,00

Γαριδόψυχα (peeled shrimps) 20,00

Ψαρόσουπα (fish soup) 11,00

Μικρά ψάρια / small fish €
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αρδέλα ψητή στα κάρβουνα (grilled sardine) 7,00

Γαύρος τηγανητός (fried anchovy) 7,00

Γαύρος σαγανάκι (anchovy with tomato sauce) 7,00

Κουτσομούρα (mullet) 45,00

Μπακαλιάρος σκορδαλιά (spotted godfish with garlic sauce) 8,00

Ουρίτσες τηγανητές (fried fish tails) 11,00

Ουρίτσες σαγανάκι (fish tails with mustard sauce) 12,00

Ψάρια(κιλό) / fish(kg) €

Σσιπούρες (gilthead) 65,00

Μουρμούρες (murmura) 55,00

Λαυράκια (Bass fish) 55,00

αργοί (sargus) 70,00

υναγρίδες (gurnet) 75,00

Φαγκριά (pargus) 75,00

Γλώσσες (soles) 65,00

Μπαρμπούνια (red mullets) 60,00

Μουσμούλια (musmuli fish) 75,00

Ψάρι φέτα - ξιφία, μαγιάτικο, συναγρίδα - (fillet of fish) 45,00

καθάρια 65,00

Γαρίδες τηγανητές (fried shrimps) 70,00

Γαρίδες βραστές (steamed shrimps) 70,00

Γαρίδες σχάρας (grilled shrimps) 70,00

Γαρίδες σαγανάκι (shrimps with tomato sauce) 75,00

Γαριδομάνες τηγανητές (fried prawns) 75,00

Γαριδομάνες βραστές (boiled prawns) 75,00

Γαριδομάνες σχάρας (grilled prawns) 75,00

Γαριδομάνες σαγανάκι (Prawn egg with tomato sauce) 80,00

Καραβίδες (craw fish) 70,00

Αστακός (lobster) -

Κρεατικά / grilled meat €

Μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος (beef chopes) 12,00

Μπριζόλα χοιρινή (pork chopes) 9,00

Μπιφτέκι (burger) 8,00

Ψαρονέφρι (pork fillet) 14,00

ουβλάκι (pork fillet in skewer) -

Κοτόπουλο φιλέτο (chicken fillet) -

ουτζουκάκια (minced meat) -

Γλυκά €

Χαλβάς σιμιγδαλένιος (Halva with semolina) 2,50
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Χαλβάς από ταχίνι (Halva) 2,00

Πολίτικο (revani with cream) 2,50

Καζάν ντιπί (Kazan ntipi) 2,50

Καρυδόπιτα (walnut cake) 2,50

Γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού ή μέλι -

οκολατόπιτα (chocolate pie) -

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 03/01/2015.

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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