
Για να ανοίξει η όρεξή σας… €

Χόρτα εποχής 3,50

Φρέσκα μανιταράκια με σαλτσούλα και μυρωδικά 4,00

Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες 2,00

Σπιτική πατατοσαλάτα με μυρωδικά 4,00

Ντακάκια με φέτα, φρέσκια ντομάτα και μυρωδικά 3,00

Όσπρια ημέρας… €

Ρεβύθια 4,00

Φασολάδα 4,00

Φάβα 4,00

Φακές 4,00

Γίγαντες 5,00

Ρωτήστε μας για το όσπρια της ημέρας!

Φρέσκα Μαγειρευτά της ημέρας… €

Παστιτσιο 5,00

Μοσχαράκι γάλακτος κοκκινιστό 7,00

Μπαμιεδάκια με κοπανάκι κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα και θρύμματα φέτας προαιρετικά 6,00

Χοιρινές μπουκίτσες με αρακά και πατατούλες 5,00

Ακόμα περισσότερα μαγειρευτά ανάλογα από την έμπνευση της ημέρας. 

Μεριδούλες… €

Όλα τα μαγειρευτά και τα όσπρια σε μεριδούλες 3,00

Μακαρόνια με κιμά 3,00

Χειροποίητη σπιτική πίτσα… (σε κλασσικό οικογενειακό μέγεθος) €

Μαργαρίτα (μιξ 3 τυριών και φρέσκια ντομάτα) 6,00

Μαργαρίτα Παρμεζάνα 6,50

Ζαμπόν, μπέικον 7,00

Ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά 7,00

Μαγειρεύοντας με αγάπη
(Κορωναίου 21, Ηράκλειο 712-02)

Μενού
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Το ζυμάρι παρασκευάζεται καθημερινά με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, με μυρωδικά, 

φρέσκα μανιτάρια, επιλεγμένα είδη τυριών και αλλαντικά ανώτερης ποιότητας

Σαλάτες €

Μαγειρεύοντας με αγάπη 5,50

Χωριατοπούλα 4,50

Μαρούλι 3,00

Λάχανο με καρότα και σπίτικη μαγιονέζα 4,00

Κοτοσαλάτα 6,50

Κρεατικά φρέσκα σχάρας… €

Πανσετούλες μαριναρισμένες με μυρωδικά 6,00

Σπαλομπριζολάκια 6,00

Σπιτικά μπιφτεκάκια 6,00

Σπιτικά μπιφτεκάκια με ανειρεμένη σάλτσα τυριού 7,00

Σνιτσελάκια χοιρινά 6,00

Σνιτσελάκια χοιρινά με φρέσκα μανιταράκια και κρέμα γάλακτος 7,00

Ζουμερό φιλετάκι κοτόπουλο 6,00

Κοτόπουλο κάρυ 7,00

Φιλετάκια κοτόπουλο… Μαγειρεύοντας με αγάπη 7,00

Χοιρινά φιλετάκια (ψαρονέφρι)… Μαγειρεύοντας με αγάπη 8,00

Όλα τα κρεατικά συνοδεύονται με σπιτικό πουρέ ή φρέσκιες τηγανιτές πατάτες ή σπυρωτό 

ρυζάκι με λαχανικά

Μακαρονάδες €

Μακαρόνια με κιμά 5,00

Μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα και βασιλικό 4,00

Μακαρονάδα με ντοματίνια και καπνιστή πανσέτα 6,00

Ριγκατόνι με πέστο πιπεριάς και φέτα 6,00

Τορτελίνια φούρνου με μπεικόν και τυριά 6,50

Πέννες με φιλετίνια κοτόπουλου σωτέ με φρέσκα μανιταρακιά, σβησμένο με λευκό κρασί 

και κρέμα γάλακτος 7,00

Μαγειρεύοντας με αγάπη 6,00

Φαγητά φούρνου €

Μουσταρδάτο κοτόπουλο με πατατούλες 6,00

Μαριναρισμένες χοιρινές μπουκίτσες στη λαδόκολα με λαχανικά, πατατούλες και κασέρι 7,00
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 10/05/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:

3 / 3


