
Παλικάρια με αρωματικά χόρτα,
ρόδι και τραγανές πιτούλες

Σαλάτα των βοσκών ψημένη στην παρασκιά 
με οφτές πατάτες, τσακιστές ελιές και φλούδες 
ανθότυρου

Κουκουβάγια. Ο διάσημος ντάκος
στην πιο πλούσια εκδοχή του. Φρέσκια ντομάτα, 
ώριμο ξινοτύρι Ανωγείων και εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο από την Κίσαμο

Σταμναγκάθι βραστό με αφράλατο Γαύδου

Ασκολίσμπροι με κουκιά.
Το πλέον σπάνιο χορταρικό της Κρήτης

Σαλάτα με πρασινάδες, ανθότυρο,
σύκο και μινωϊκό οξύμελι

ΚΩΔΙΞ
ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ

ΚΩΔΙΞ
ΕΡΥΘΡΟ ΜΕRLOT

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΡΟΖΕ ΞΗΡΟ

KAΠΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
ΛΕΥΚΟ

KAΠΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
ΕΡΥΘΡΟ

ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ  ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΛΕΥΚΟ

ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΡΟΖΕ

ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 
ΕΡΥΘΡΟ

ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
ΛΕΥΚΟ

ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
ΡΟΖΕ

ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
ΕΡΥΘΡΟ

ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΝΟΥ)

ΚΡΑΣΙ ΡΟΖΕ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΝΟΥ)

ΚΡΑΣΙ ΗΜΙΓΛΥΚΟ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΜΝΟΥ)

KΡΑΣΙ ΜΑΡΟΥΒΑΣ (Κιλό)

ΡΑΚΗ (200ml.)

ΡΑΚΟΜΕΛΟ (200ml.)

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ (ΑΠΛΟ)

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ (ΣΠΕΣΙΑΛ)

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΦΙΑΛΗ (ΑΠΛΟ)

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΦΙΑΛΗ (ΣΠΕΣΙΑΛ)

€6.50

€6.00

€7.00

€8.00

€8.00

€6.50

€15.00 

€18.00

€21.00

€50.00 

€35.00 

€27.00 

€27.00 

€32.00 

€25.00 

€34.00 

€36.00 

€7.00

€7.00 

€7.00 

€8.00 

€5.00 

€6.00 

€6.00 

€8.00 

€60.00 

€80.00 

Πιλάφι Κρητικό με στακοβούτυρο,
πετεινό και ζυγούρι (για 2 άτομα)

Ριζότο Χανιώτικα καλιτσούνια
με ξινομυζήθρα και γραβιέρα 

Σφακιανό τσιγαριαστό με κυδωνάτες πατάτες

Κοτόπουλο με φασκομηλιά, ρακόμελο
και σκιουφιχτά μακαρόνια

Κρητική καρμπονάρα με σύγκλινο από τ’ Ασκύφου, 
ανθότυρο και ολόκληρο αβγό μάτι

Καπρικό. Χοιρινή ωμοπλάτη και πλευρά 
σιγομαγειρεμένα σε ξυλόφουρνο για 10 ώρες

Οφτό αντικρυστό αρνί (για 2 άτομα)

Χοιρινά μπριζολάκια λαιμού μαριναρισμένα
με κρασί Μαρουβά και κρητικά βότανα. 
Σερβίρονται με πατάτες κυδωνάτες και πιτούλες

Μπιφτέκια με φρεσκοκομμένο κιμά 

Ποκιλία κρεατικών. (κοτόπουλο, χοιρινά 
μπριζολάκια, λουκάνικα, πατάτες και πιτούλες)

€14.00

€10.00

€12.00

€11.00

€9.00

€10.00

€18.00

€11.00

€10.00

€15.00

ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΙΚΑ KΡΑΣΙ ΦΙΑΛH KΡΑΣΙ ΧΥΜΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ

ΚΥΡΙΩΣ

Σφακιανόπιτα με μέλι και καρύδια

Μυζηθρομπούρεκο

Παγωτό με ξεροτήγανα

Μελόπιτα με δυόσμο και περγαμόντο

Ρυζόγαλο μαστιχάτο με παστέλι και κανέλα

€6.00

€7.00

€5.00

€6.50

€4.00

ΓΛΥΚΑ

Γραβιέρα σαγανάκι 12μηνης ωρίμανσης
από τις Μαδάρες, σβησμένη με ρακόμελο

Ξίγαλο Σητείας με τραγανές πιτούλες

Μυζήθρα του Μιτάτου φρεσκοπηγμένη ημέρας. 
Σερβίρεται με άγρια βότανα,αλάτσι Γαύδου
και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Τυρί της τρύπας από τις Μαδάρες
με θυμαρίσιο μέλι και κυρήθρα

Στάκα με πατάτες. Ο αφρός του γάλακτος σε 
συνδυασμό με κυδωνάτη χοντροκομμένη πατάτα

Στάκα με 2 αβγά μάτια

Λουκάνικα σφακιανά με πιτούλες
και σάλτσα από αγριόσυκα και αμπαρόριζα

Απάκι

€6.00

€5.00

€7.50

€7.00

€6.00

€6.50

€8.00

€8.00

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Σφουγγάτο με κρητικά άγρια χόρτα και απάκι

Διπλό σφουγγάτο με πατάτες
και ξιδάτο λουκάνικο

Χοχλιοί μπουρμπουριστοί με δενδρολίβανο

Φουκάκι Ρεθυμνιώτικο. Χοιρινός κρασομεζές

Τούρτα από κρέας. Η περίφημη Χανιώτικη 
κρεατότουρτα στην πιο πλούσια εκδοχή της

Μαραθόπιτα Σφακίων με γιαούρτι στραγγιστό

Φάβα από τον πετρόμυλο

Πατατούλες φούρνου με ντοματούλα
και φρέσκο βούτυρο

Μανιτάρια του αγρού σερβιρισμένα
πάνω σε χωριατικο ψωμί

Ντολμαδάκια μίνι Aρχανιώτικα 

Χόρτα τσιγαριαστά με φρέσκια γραβιέρα
και λουκάνικα

Συκώτι τηγανητό με φασκόμηλο και πετιμέζι

Πατάτες οφτές με ελιδάκια κρητικά και βολβούς

Οι πατάτες της γιαγιάς μου. Τηγανητές πατάτες 
Λασιθίου με φρέσκια σαλτσούλα και πηχτόγαλο

€7.00

€8.00

€7.00

€7.00

€11.00

€6.00

€5.00

€5.00

€7.00

€7.00

€10.00

€9.00

€6.00

€9.00

ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΖΕΔΕΣ

ΜΠΥΡΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙ (500ml.)

ΜΠΥΡΑ ΑΜSTEL “RADLER” (330ml.) 

ΜΠΥΡΑ ΑΜSTEL “FREE” (330ml.)

ΜΠΥΡΑΛ

ΓΚΑΖΟΖΑ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

€3,00

€2,50 

€2,50 

€2,20 

€2,20 

€2,00 

ΜΠΥΡΕΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ ΒΕΝΊΖΕΛΟΥ 78, 17122, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
TΗΛ. 210 9323001 - 6985 036038

www.facebook.com/Μαρουβάς

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% , δημοτικός φόρος 0,5% και λοιπές επιβαρύνσεις.

Τα προϊόντα μας είναι ελληνικά και φρέσκα.
Για το τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο και στις σαλάτες παρθένο ελαιόλαδο.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Aνδρέας Γεροντάκης.


