
Ορεκτικά €

Σαγανάκι με σουτζούκι ή παστουρμά (Σαγανάκι με ντομάτα & πιπεριά στο τηγάνι) 6,00

Τεμπουλί (Πλιγούρι με καυτερή πιπεριά, φρέσκο κρεμμυδάκι και μαϊντανό γαρνιρισμένο με 

φρέσκια ντομάτα) 3,50

Παπαγανούτς (Μελιτζάνα ψητή στα κάρβουνα ανακατεμένη με ταχίνι και γαρνιρισμένη με 

φρέσκια ντομάτα και μαϊντανό) 3,50

Εσμέ (Μελιτζάνα ψητή στα κάρβουνα, ψιλοκομμένη με φρέσκια ντομάτα και καυτερή 

πιπεριά και γαρνιρισμένη με φρέσκο κρεμμυδάκι και μαϊντανό) 3,50

Χόμους (Ρεβίθι βρασμένο και λιωμένο με ταχίνι) 3,50

Φέτα ψητή με ντομάτα και πιπεριά 3,50

Φέτα λαδορίγανη 3,50

Ψητή ντομάτα και πιπεριά στα κάρβουνα 3,50

Τζατζίκι 3,00

Τυροκαυτερή 3,20

Σαγανάκι τυρί 3,50

Πατάτες τηγανητές σκέτες (καταψ.) 2,20

Πατάτες τηγανητές με τυρί 2,40

Πατάτες τηγανητές σπέσιαλ με σως και τυρί 2,80

Σως 1,00

Σως καυτερή 1,00

Σαλάτες €

Βόσπορος(Μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια, σταφίδα, καρύδια, κρουτόν και γλυκόξινη σως) 5,50

Σαλάτα Αντιοχείας (Μαρούλι, ρόκα, ελιές, λιαστή ντομάτα, παρμεζάνα και χυμό ροδιού) 5,00

Σαλάτα Μικρασιάτικη (Χωριάτικη ψιλοκομμένη με φρέσκο κρεμμυδάκι και μαϊντανό) 5,00

Σαλάτα Πολίτικη(Μαρούλι, ρόκα, κόκκινο λάχανο, καρότο, φρέσκια ντομάτα και χυμό 

ροδιού) 5,00

Σαλάτα Πασά (Καρδιές μαρουλιού, ρόκα, κόκκινο και λευκό λάχανο, καλαμπόκι βραστό, 

καρότο, γαλοπούλα, παρμεζάνα και σως) 6,00

Σαλάτα του Σεφ(Μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ζαμπόν, τυρί Gouda, αυγό και σως) 5,50

Χωριάτικη(Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές και φέτα) 4,70

Ντομάτα-Αγγούρι 4,00

Μαρούλι-Λάχανο-Καρότο 4,50

Μαρούλι με φρέσκο κρεμμυδάκι 4,20

Μερίδες €

Πολίτικες Γεύσεις Αβραάμ
Μενού
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Σπεσιαλιτέ Σκεπαστή με γύρο χοιρινό/Ατομική (2 πίτες ανάμεσα τυρί Gouda, γύρο χοιρινό, 

ντομάτα, πατάτα, κρεμμύδι)

8,50 / 

6,00

Σπεσιαλιτέ σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο/Ατομική (2 πίτες ανάμεσα τυρί Gouda, γύρο κοτόπουλο, ντομάτα, πατάτα, κρεμμύδι)

8,70 / 

6,00

Κεμπάπ Ανάμεικτο για 1 ή 2 άτομα (Μείξη κρεάτων 2 άτομα: 2 βέργες κεμπάπ, 1 βέργα 

κούσμπασι, 1 βέργα κοτόπουλο, 1 κομ. Λουκάνικο, γύρο χοιρινό και γύρο κοτόπουλο, 

συνοδεύεται με 2 πίτες, τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα και πατάτες. Μείξη κρεάτων για 1 

άτομο: η μισή ποσότητα των αναγραφόμενων παραπάνω)

8,50 / 

15,50

Σις κεμπάπ (4 βέργες κεμπάπ σερβιρισμένες με τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι 1 πίτα και 

πατάτες) 7,80

Πολίτικο σις κεμπάπ (4 βέργες κεμπάπ σερβιρισμένες με ψητή ντομάτα-πιπεριά και 1 πίτα) 7,80

Γιαουρτλού κεμπάπ(4 βέργες κεμπάπ σερβιρισμένες πάνω σε γιαούρτι και κόκκινη σάλτσα 

με 1 πίτα και πατάτες) 7,80

Γιαουρτλού με κρέας της επιλογής σας (Συνοδεύεται με 1 πίτα και πατάτες) 7,80

Ούρφα (4 βέργες κεμπάπ σερβιρισμένες πάνω σε Τεμπουλί-βλ. Ορεκτικά-με 1 πίτα και 

πατάτες) 7,80

Αλί Ναζίρ κεμπάπ (4 βέργες κεμπάπ σερβιρισμένες πάνω σε μελιτζάνα στα κάρβουνα ανακατεμένη με γιαούρτι, 1 πίτα και πατάτες)7,80

Αντανά κεμπάπ(4 βέργες κεμπάπ σερβιρισμένες πάνω σε Πολίτικη καυτερή σάλτσα με 1 

πίτα και πατάτες) 7,80

Κούσμπασι κεμπάπ (Ψιλοκομμένο λαιμό χοιρινού μαριναρισμένο και ψημένο με κόκκινη 

σάλτσα με 1 πίτα και πατάτες) 7,80

Κοτόπουλο κεμπάπ(Ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, μαριναρισμένο και ψημένο με κίτρινη 

σάλτσα με 1 πίτα και πατάτες) 8,00

Κεφτέδες Αρμενίας(3 κεφτέδες από κιμά του κεμπάπ-μοχάρι, αρνί, γεμισμένοι με τυρί και 

ψημένοι στα κάρβουνα με 1 πίτα και πατάτες) 7,80

Γύρος χοιρινός (Ψιλοκομμένος γύρος χοιρινός συνοδευόμενος από τζατζίκι, ντομάτα, 

κρεμμύδι, 1 πίτα και πατάτες) 7,80

Γύρος κοτόπουλο (Ψιλοκομμένος γύρος κοτόπουλο, συνοδευόμενος από σως, κρεμμύδι, 

ντομάτα, 1 πίτα και πατάτες) 7,80

Λουκάνικο χωριάτικο (Συνοδευόμενο από 1 πίτα και πατάτες) 7,80

Καλαμάκι χοιρινό (4 καλαμάκια χοιρινά συνοδευόμενα από τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, 1 

πίτα και πατάτες) 7,80

Κοντοσούβλι (Ψιλοκομμένο χοιρινό σοταρισμένο και ψημένο με κόκκινη σάλτσα, 1 πίτα και 

πατάτες) 7,80

Κοτόπουλο σχάρας (Κοτόπουλο παϊδάκι-μπούτι ή στήθος-συνοδευόμενο από 1 πίτα και 

πατάτες) 7,80

Φιλέτο κοτόπουλο (Συνοδευόμενο από 1 πίτα και πατάτες) 7,80

Πίτες €

Πίτα γύρο χοιρινό/Γίγας/Αραβική πίτα (Τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες)

2,00 / 

4,20 

/4,00

Πίτα γύρο κοτόπουλο/ Γίγας/ Αραβική πίτα (Σως, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες)

2,10 / 

4.20 / 

4,00
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Πίτα βέργα κοτόπουλο/ Γίγας/ Αραβική πίτα (Σως, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες)

2,20 / 

4,50 / 

4,40

Πίτα καλαμάκι Ανατολίτικο/ Γίγας/ Αραβική πίτα (Τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες)

2,10 / 

4,50 / 

4,40

Πίτα καλαμάκι χοιρινό/Γίγας/Αραβική πίτα

2,00 / 

4,20 / 

4,00

Πίτα κεμπάπ/ Γίγας/ Αραβική πίτα(Τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες)

2,00 

/4,20 

/4,00

Πίτα λουκάνικο/ Γίγας/ Αραβική πίτα (τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες)

2,00 

/4,20 

/4,00

Πίτα οικολογικό/ Γίγας/ Αραβική πίτα (Χωρίς κρέας, τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες)

1,50 

/3,00 

/2,50

Πίτα σκέτη 0,40

Ψητά της ώρας €

Κοτόπουλο σχάρας παϊδάκια (το κιλό) 9,50

Καλαμάκι χοιρινό 1,50

Βέργα κεμπάπ (κιμάς μοσχάρι-αρνί) 1,60

Βέργα κοτόπουλο κεμπάπ 4,00

Βέργα κούσμπασι κεμπάπ 3,80

Νέα πιάτα χειροποίητα από Πολίτη Μάστορα €

Μπιφτέκι "Αβραάμ" (Χειροποίητο από μοσχαρίσιο κιμά) 8,00

Λαχματζούν (Μοσχαρίσιος κιμάς με φρέσκια ντομάτα, κρεμμυδάκι, μαϊντανό & πιπεριές 

απλωμένος σε τραγανή χειροποίητη πίτα ψημένη σε φούρνο) 3,80

Κούπες τηγανιτές (Εξωτερική κρούστα από πλιγούρι με γέμιση μοσχαρίσιου κιμά, 

κρεμμυδάκι, κουκουνάρια & πολίτικα καρυκεύματα γαρνιρισμένα με δροσερό γιαούρτι) 3,80

Μπουρεκάκια πολίτικα με τυρί 3,50

Μπουρεκάκια πολίτικα με παστουρμά & τυρί 3,80

Γλυκά €

Καζάν Ντιπί 3,50

Γκιουζέλ 3,50

Μπακλαβά 3,50
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Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 21/08/2014.

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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