
Ομελέτες €

Ομελέτα Απλή 3,50

Ομελέτα με Συρί 4,00

Ομελέτα με Μπέικον 4,50

πέσιαλ Ομελέτα (με τυρί, ντομάτα, πιπεριά, ζαμπόν, μπέικον) 5,50

Αυγά Σηγανητά 3,00

Αυγά με Συρί 3,50

Αυγά με Μπέικον 3,80

Κρέπες €

Κρέπα με Συρί & Ζαμπόν 3,50

Κρέπα πέσιαλ (με τυρί, ζαμπόν, ντομάτα, πιπεριά, μπέικον, σως) 5,50

Κρέπα οκολάτα 3,50

Κρέπα οκολάτα (με μπισκότο) 3,50

νάκς €

Club Sandwich (με ντομάτα, μαρούλι, τυρί, αλλαντικά, μαγιονέζα) 5,00

Burger (με μαρούλι, τυρί, ντομάτα, χειροποίητο μπιφτέκι - φτιάξτε το με υλικά της επιλογής σας) 4,50

Σόστ (με τυρί, αλλαντικά) 2,50

Σα παραπάνω συνοδεύονται με φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες

Πίτσα €

Μαργαρίτα (με σάλτσα ντομάτας, τυρί τριμμένο) 5,80

πέσιαλ (με σάλτσα ντομάτας, τυρί τριμμένο, πιπεριά, μανιτάρια, μπέικον, ζαμπόν, παρμεζάνα) 9,00

αλάτες €

αλάτα Εξώπολης (με ρόκα, δυόσμο, λόλο, ντομάτα, κυβάκια ντόπιου τυριού και κομματάκια 

μήλου και σταφίδας) 6,00

αλάτα "Αποκορώνας" (με ντομάτα, αγγούρι, ελιές, κρεμμυδάκι, μυζήθρα και κρίθινα ντακάκια 

λουσμένα λουσμένα με αγνό παρθένο ελαιόλαδο) 6,20

Βραστά Λαχανικά 5,00

Thymari Restaurant (Εξώπολη)
(Εξώπολη, Γεωργιούπολη, Χανιά, Κρήτη)

Μενού
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Χωριάτικη αλάτα (με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, κρεμμύδι, φέτα) 6,00

αλάτα Καίσαρα (με μαρούλι, κοτόπουλο, μπέικον, σάλτσα caesar's) 6,00

Ορεκτικά €

Μεζές (με αγγούρι, ντομάτα, παξιμάδι, φέτα, τζατζίκι) 3,00

Μεζές (με αγγούρι, ντομάτα, παξιμάδι, φέτα, τζατζίκι, τυρί, ζαμπόν, λουκάνικο) 5,00

Σζατζίκι 2,80

Φάβα (με κρεμμύδι, ελαιόλαδο και ελιές) 2,80

Ντάκος (με φρέσκια ντομάτα, μυζήθρα και άγρια ρίγανη) 4,80

Πατάτες (τηγανητές με φρεσκοτριμμένη ρίγανη) 2,80

"Μανίτες" (ντόπια μανιτάρια με μπαλσάμικο ξύδι & θυμάρι) 4,20

"Μανίτες" Α λα Κρεμ (ντόπια μανιτάρια με κρέμα γάλακτος & τυρί) 4,80

Συροκαυτερή 3,80

αγανάκι Φούρνου (με φέτα, μυζήθρα, τυρί τριμμένο, πιπεριές, ρίγανη, ντομάτα & κρεμμύδι) 4,00

Κολοκυθοκεφτέδες 4,00

Καλιτσούνια (με μυζήθρα) 3,80

Κυρίως Πιάτα €

Κατσικάκι Λεμονάτο 8,5

Κουνέλι τιφάδο 8,5

Κοτόπουλο Κοκκινιστό (με ντόπια ζυμαρικά) 8,5

Μακαρόνια (με σάλτσα ντομάτας) 4,8

Μακαρόνια (με κιμά) 6,5

Καρμπονάρα 8,00

Πιάτα Ημέρας €

Γεμιστά (γεμιστές ντομάτες & πιπεριές) 5,20

Μουσακάς (μελιτζάνα, πατάτα, κιμάς & μπεσαμέλ) 5,90

Παστίτσιο (μακαρόνια, κιμάς & μπεσαμέλ) 5,90

Αρνί 8,00

Κότσι Χοιρινό 10,00

ρωτήστε μας για το πιάτο ημέρας

χάρας (της ώρας) €

Μοσχαρίσια Μπριζόλα 9,80

Χοιρινή Μπριζόλα 7,70

Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο 7,20

ουβλάκι Κοτόπουλο (με λαχανικά) 8,50
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Παϊδάκια Αρνίσια 24,00

Φρέσκο Ψάρι (ρωτήστε το σερβιτόρο σας) -

Όλα τα πιάτα συνοδεύονται με φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες ή λαχανικά ή ρύζι

Επιδόρπια €

Πορτοκαλόπιτα 4,00

Κέικ οκολάτα 4,50

Γιαούρτι (με μέλι & ξηρούς καρπούς) 3,80

Φρουτοσαλάτα (με φρούτα εποχής) 3,80

Ροφήματα €

Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 3,00

Σσάι 2,00

Χυμοί 2,50

Εμφιαλωμένο Νερό 0,5L 0,50

Εμφιαλωμένο Νερό 1,5L 1,00

Αναψυκτικά 2,00

Ποτά €

Ούζο 3,00

Σσίπουρο 3,00

Ρακί 3,00

Ρακόμελο 4,00

Κρασί 6,00

Μπύρα 3,00

Ποτά 6,00

Κοκτέιλ 8,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 07/07/2015.

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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