
Ορεκτικά €

Φέτα πανέ με σουσάμι 4,00

Πατάτα τηγανητή (Με κεφαλοτύρι) 2,50

Μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα (Με αρωματικό dressing) 5,00

Μανιτάρια αλα κρεμ (Φρέσκα μανιτάρια με κρέμα γάλακτος, τυριά) 5,00

Κασεροκροκέτες χειροποίητες 4,00

Μπουρεκάκια μελιτζάνας χειροποίητα (Με γέμιση τυριών) 4,00

Κολοκυθοκεφτέδες χειροποίητοι (πιτική συνταγή) 4,00

Κεφαλοτύρι σαγανάκι ή σχάρας 3,50

Μπουγιουρντί (Φρέσκια ντομάτα, φέτα, καυτερή, gouda) 4,00

Μελιτζάνα ψητή (Γεμιστή με φέτα, ντομάτα, ελαιόλαδο) 4,00

Λαχανικά σχάρας (Πλευρώτους, μελιτζάνα, κολοκύθι, φλωρίνης, πράσινη πιπεριά, όλα στη 

σχάρα με ελαιόλαδο) 5,00

Χαλούμι σχάρας 4,00

Φέτα 2,50

Ψωμάκι (μερίδα) 0,50

Μαγειρευτά €

Μουσακάς 5,50

Μπάμιες (Νηστίσιμο) 5,00

Παστίτσιο 5,50

Μοσχαράκι κοκκινιστό 6,50

Χοιρινή φέτα με σως ψητού και μανιτάρια 6,50

Πιπεριές - Ντομάτες γεμιστές 5,00

Λαχανοσαρμάδες 6,00

Αρακάς (Νηστίσιμο) 4,50

Γίγαντες (Νηστίσιμο) 4,50

Μελιτζάνες ιμάμ 5,00

Μελιτζάνες παπουτσάκια 6,50

Μπριάμ (Νηστίσιμο) (Φρέσκα λαχανικά ψημένα στο φούρνο με σάλτσα ντομάτα) 4,50

Γιουβέτσι (Κριθαράκι με μοσχαράκι στο φούρνο) 6,50

Κοτόπουλο κοκκινιστό 7,00

Φασολάκια (Νηστίσιμο) 4,50

Μοσχαράκι φέτα 7,50

Αγκινάτες αλα πολίτα 6,00

Χοιρινό λεμονάτο 6,00

Κολοκυθάκια γεμιστά 6,00

ουτζουκάκια σμυρνέικα 6,50

Αμπελοσαρμάδες με κιμά, ρύζι και αυγολέμονο 6,50

Όρεξις
(Αγίου Μηνά 10-12, , Θεσσαλονίκη)

Μενού
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Κανελόνια με κοτόπουλο 6,00

Πιάτο ημέρας: Καθημερινά στο μενού μας υπάρχουν νέες γεύσεις

αλάτες €

ολομού (Ice berg, καπνιστό φιλέτο σολομού, κάπαρη, αγγουράκι τουρσί, dressing και άνηθο) 7,00

Μοτσαρέλα (Φύλλα ρόκας, ντομάτα σε φέτες, φρέσκια μοτσαρέλα, κάπαρη, ελαιόλαδο, 

βαλσάμικο και βασιλικό) 6,00

αλάτα με ψητά λαχανικά (Μαρούλι φρέσκο, καρότο, ψητά λαχανικα : (κολοκυθάκι, μελιτζάνα, 

πιπεριές δίχρωμες), μανιτάρι πλευρώτους, καλαμπόκι, κρουτόν, ελαιόλαδο, βαλσάμικο) 5,00

Ρόκα με λιαστή ντομάτα και παρμεζάνα 5,00

Chef (Μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, ζαμπόν, gouda, αυγό, καλαμπόκι και σως κοκτέιλ) 5,00

Caesar's (Μαρούλι, ρόκα, κρουτόν, κοτόπουλο, κεφαλοτύρι, dressing) 5,00

Χωριάτικη (Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, ρόκα, αυγό, φέτα, ελαιόλαδο, ρίγανη) 5,00

Orexis (Ρόκα, μαρούλι, κρουτόν, ντομάτα, πιπεριά, κουκουνάρι, παρμεζάνα, σως βινεγκρέτ) 5,00

Κρητική (Ντάκος κρητικός, ελιές, ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι, ρόκα, λιαστή 

ντομάτα, ελαιόλαδο, βαλσάμικο, φέτα) 5,00

Πατατοσαλάτα (Πατατούλα σε ζαράκια, φλωρίνης, φρέσκο κρεμμύδι, μαϊντανός, ελαιόλαδο) 3,00

Chicken Salad (Φρέσκα λαχανικά με μπουκίτσες από καραμελωμένο κοτόπουλο) 5,00

Ποικιλία βραστών (Μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρι, καρότο, χόρτα) 5,00

Πολίτικη (Λάχανο, καρότο, σέλινο, πιπεριά) 3,50

Σονοσαλάτα (Μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, τόνος, καλαμπόκι, σως κοκτέιλ) 5,00

Φρέσκια σαλάτα (Πολίτικη, μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, αγγούρι, ελαιόλαδο, βαλσάμικο) 5,00

Σαμπουλέ (Πληγούρι, αγγουράκι, μαϊντανός, πιπεριά φλωρίνης, ελαιόλαδο, λεμόνι) 3,50

Αγγουροντομάτα 3,50

Παντζάρι 3,50

Μπρόκολο 3,50

Κουνουπίδι 3,50

Χόρτα 3,50

Μαρούλι με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο 3,50

Φλωρίνης 3,50

Καυτερή πιπεριά 1,50

Σζατζίκι 2,50

Χτυπητή 2,50

Μελιτζανοσαλάτα 2,50

Ρώσικη 2,50

Λακέρδα 5,00

κουμπρί καπνιστό 5,50

Special Dishes €

ουβλάκι χοιρινό 6,00

Χοιρινή μπριζόλα 6,00

Πανσέτα χοιρινή 6,00
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Μπιφτέκι σχάρας (Με μοσχαρίσιο κιμά) 6,00

ουτζουκάκια χειροποίητα σχάρας 6,00

Μπιφτέκι γεμιστό (Γεμιστό με τυριά) 7,00

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας 6,50

Κοτόπουλο σουβλάκι 7,00

Φιλέτο κοτόπουλο σνίτσελ 7,00

Κοτομπουκιές αλα κρέμ (μπουκίτσες κοτόπουλο, κρέμα γάλακτος, φρέσκο μανιτάρι) 7,80

Ψαρονέφρι σχάρας 8,00

καλοπίνια χοιρινά αλα κρέμ (Ψαρονέφρι με κρέμα γάλακτος, τυριά και φρέσκο μανιτάρι) 9,00

νίτσελ χοιρινό 6,30

νίτσελ αλα κρέμ (Ψαρονέφρι με κρέμα γάλακτος, τυριά και φρέσκο μανιτάρι) 7,80

νίτσελ τσιγγάνικο (Χοιρινό σνίτσελ με χρωματιστές πιπεριές και πικάντικη σάλτσα) 7,80

Λουκάνικο τζουμαγιάς (ερβίρεται με πάπρικα) 6,00

Κεφτεδάκια παραδοσιακά (Με κόκκινη σάλτσα και μυρωδικά) 6,50

Κεφτεδάκια της μαμάς (Παραδοσιακά τηγανισμένα με αγνό λάδι) 6,00

Παϊδάκια αρνίσια (μερίδα) 8,50

Μπριζόλα μοσχαρίσια 8,00

Μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος 12,00

Φιλέτο μόσχου 16,00

Φιλέτο μόσχου πέπερ (Καυτερή και πικάντικη σάλτσα) 17,50

Mix grill (Για 2 άτομα) (Φιλέτο κοτόπουλο, σουτζουκάκι, πανσέτα χοιρινή, λουκάνικο τζουμαγιάς, 

σουβλάκι χοιρινο) 14,00

Χοιρινή τηγανιά "Orexis" 7,50

Κοτοτηγανιά "Orexis" 7,50

Pasta (Spaghetti, Tortelini, Penne, Farfalle) €

Farfalle με καπνιστό σολομό (Φρέσκος καπνιστός σολομός σβησμένος με βότκα, άνιθο, κρέμα 

γάλακτος) 7,00

Μοτσαρέλα (άλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ρόκα, ελιά) 6,50

Καρμπονάρα (Κρέμα γάλακτος, μπέικον, παρμεζάνα, μυρωδικά) 5,50

Μπολονέζ (άλτσα ντομάτας, νωπός μοσχαρίσιος κιμάς, παρμεζάνα) 6,00

Ναπολιτάν (άλτσα ντομάτας, μυρωδικά) (νηστίσιμη) 5,00

Θαλασσινών (Γαρίδα*, καλαμάρι*, ντομάτα) (νηστίσιμη) 6,50

Al pesto (άλτσα βασιλικού και σκόρδο) (νηστίσιμη) 5,50

Καπριτσιόζα (Πολύχρωμες πιπεριές, βασιλικός, πικάντικη σάλτσα ντομάτας, λουκάνικο) 6,00

Σέσσερα τυριά (Gouda, φέτα, καπνιστό κασέρι, κέριγκολντ, κρέμα γάλακτος) 6,00

Tuna (Κόκκινη σάλτσα και τόνος) 6,00

Fuggi (Κόκκινη σάλτσα, μανιτάρια, μπέικον, ζαμπόν) 5,50

Fuggi Pana (Άσπρη σάλτσα, μανιτάρια, μπέικον, ζαμπόν) 6,00

Λαχανικών (Μόνο λαχανικά) (νηστίσιμη) 5,50

Γαριδομακαρονάδα (Φρέσκες γαρίδες) 8,00

παγγέτι βουτύρου 4,00

Σορτελίνια "Όρεξις" (Φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκο μανιτάρι, κρέμα γάλακτος, τυριά) 7,00

Σορτελίνια τέσσερα τυριά 6,00

Σορτελίνια καρμπονάρα (Κρέμα γάλακτος, μπέικον, παρμεζάνα, μυρωδικά) 6,00
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Your choice                                                                                                                     Φτιάξτε το 

δικό σας πιάτο!                                                                                                                                             

Επιλέξτε τα ζυμαρικά, τα τυριά, τη σάλτσα και ότι άλλο επιθυμείτε.                                                                            

Πέιτε μας τη συνταγή!

Ριζότο €

Gadoniche (Μπέικον, αυγό, καλαμπόκι, σως σόγιας, ρύζι τηγανητό) 6,00

Κοτόπουλο (Κομματάκια νωπού κοτόπουλο με κόκκινη σάλτσα) 6,00

Θαλασσινών (Γαρίδα*, καλαμάρι*, μυρωδικά, σάλτσα ντομάτας) (νηστίσιμη) 6,50

Λαχανικών (Χρωματιστές πιπεριές, μελιτζάνα, κολοκύθι, ελιές, μυρωδικά) (νηστίσιμη) 5,50

Μάρκο Πόλο (Κιμάς μόσχου, πράσινη και κόκκινη πιπεριά) 6,00

Καρμπονάρα (Ζαμπόν, μπέικον, κρέμα γάλακτος) 5,50

Ομελέτες €

Αυγά μάτια (Χωριάτικα αυγά τηγανητά) 1,00

τραπατσάδα (Αυγά, κόκκινη σάλτσα, μυρωδικά) 5,00

Ομελέτα με τυριά (Αυγά, gouda, edam, φέτα) 5,00

Ομελέτα με αλλαντικά (Αυγά, μπέικον, ζαμπόν, λουκάνικο) 5,00

Ομελέτα παραδοσιακή (Αυγά, λουκάνικα, πατάτες τηγανητές) 5,00

Your choice                                                                                                                                     

Δημιουργήστε τη δική σας ομελέτα με υλικά της αρεσκείας σας.

ούπες €

Χορτόσουπα ή χορτόσουπα βελουτέ (Πατάτα, καρότο, κολοκυθάκια, σέλινο, πιπεριά, 

μυρωδικά) (νηστίσιμη) 4,50

Κρεατόσουπα (Νωπό μοσχαράκι ποντίκι, πατάτα, καρότο, μυρωδικά, σέλινο, πιπεριά και 

κολοκυθάκια) 6,00

Ψαρόσουπα (Φρέσκο φιλέτο ψαριού, πατάτα, καρότο, σέλινο, μυρωδικά) 5,50

Κοτόσουπα (Νωπό κρέας κότας, ρύζι) 5,50

Φασολάδα (Ελληνική παραδοσιακή συνταγή( (νηστίσιμη) 4,50

Φακές (Ελληνική παραδοσιάκή συνταγή) (νηστίσιμη) 4,50

Ρεβίθια (Ελληνική παραδοσιακή συνταγή) (νηστίσιμη) 4,50

Γιουβαρλάκια 6,00

Ψάρια €

ολομός σχάρας 9,00

Σσιπούρα / τεμάχιο 8,00

Καλαμάρι* σχάρας 6,50

Καλαμάρι* τηγανητό 6,00

Καλαμάρι* γεμιστό σχάρας 7,50
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Γαλέος* 6,00

Λαυράκι σχάρας / τεμάχιο 9,00

Μπακαλιάρος* 7,00

αρδέλα σχάρας 6,00

Γλυκά €

Ρεβανί Βέροιας 4,00

Καρυδόπιτα 4,00

Κυδώνι φούρνου 4,00

Χαλβάς συμιγδαλένιος 3,00

Όλα τα γλυκά είναι με αγνά υλικά και γίνονται με σπιτική φροντίδα

Ποτά - Αναψυκτικά €

Coca cola (Κουτί) 330ml 1,20

Coca cola light (Κουτί) 330ml 1,20

Πορτοκαλάδα έψα  232ml 1,20

Λεμονάδα έψα   232ml 1,20

Sprite (Κούτι)  330ml 1,20

ουρωτή (Κουτί)  330ml 1,20

Χυμό Motion amita  330ml 1,80

Νερό μεγάλο  1lt 1,00

Νερό μικρό 0,50lt 0,50

Amstel (Κουτί)  330ml 1,70

Heineken (Κουτί)  330ml 1,70

Kaizer (Μπουκάλι)  0,50lt 3,00

Ρετσίνα Μαλαματίνα  0,50lt 2,80

Ρετσίνα Μαλαματίνα  0,25lt 2,00

Ούζο Βαρβαγιάννη  200ml 5,00

Ούζο Πλωμάρι  200ml 5,00

Ούζο Σσάνταλη 200ml 5,00

Σσίπουρο καραφάκι 100ml 3,00

Κρασί χύμα (Λευκό και κόκκινο) 1/2lt 3,50

Μπουτάρη Αγιωργίτικο 187gr 3,50

Μπουτάρη Μοσχοφίλερο 187gr 3,50

Καραμέλο λευκό 187gr 3,50

Καραμέλο ημίγλυκο κόκκινο 187gr 3,50

Μοσχοφίλερο 0,75lt 10,00

Γεροβασιλείου λευκό 750ml 18,00

Ξινόμαυρο Μπουτάρη Ερυθρός 750ml 13,00

ατώ Λαζαρίδη 750ml 20,00
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 12/11/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

ημείωση σχετικά με το μενού:
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