
Σαλάτες €

Ούζο+ * 7,50

Φρέσκια σαλάτα με μυρωδικά εποχής & θαλασσινά * 7,50

Σαλάτα εποχής με ψητά λαχανικά * βινεγκρέτ βαλσάμικο 6,00

Φακοσαλάτα με τσίρο μαρινάτο 5,00

Σαλάτα ρόκα- παρμεζάνα με βινεγκρέτ οξύμελου 7,00

Ντάκο με ξυνομυζήθρα 5,00

Ανάμεικτη σαλάτα με καπνιστό σολωμό 8,00

Χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, πιπεριές, ελιές 5,00

Ρόκα- μαρούλι με ψητές γαρίδες & βινεγκρέτ λεμονιού * 8,00

Νταμπουλέ με ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό 5,00

Λάχανο- καρότο 4,50

Ανάμεικτη σαλάτα με βινεγκρέτ 5,00

Μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι & άνηθο 4,50

Χόρτα εποχής 5,00

* Φρεσκοκατεψυγμένα 

Σπιτικές αλοιφές €

Τονοσαλάτα (Τόνος, μαγιονέζα, πίκλες & φρέσκο κρεμμυδάκι) 5,00

Μελιτζανοσαλάτα (Ψίχα ψητής μελιτζάνας, πιπεριές & φρέσκα μυρωδικά) 5,00

Πατζαροσαλάτα (Πατζάρια, γιαούρτι, φρέσκο κρεμμύδι & διάφορα αρωματικά) 5,00

Φάβα (Εκλεκτή φάβα, λιαστή ντομάτα & κάπαρη) 4,00

Τυροκαυτερή (Εκλεκτή φέτα & καυτερή πιπεριά) 4,00

Τζατζίκι (Στραγγιστό γιαούρτι, σκόρδο, αγγούρι) 4,00

Σκορδαλιά (Βραστή πατάτα, σκόρδο, λάδι) 4,00

Ρεγγοσαλάτα (Ρέγγα, ψωμί & κρεμμύδι) 5,00

Ταραμοσαλάτα (Άσπρος ταραμάς, ψωμί, λάδι) 4,50

Σπιτικοί θαλασσινοί μεζέδες €

Πουγκάκια ούζο + (Πουγκάκια γεμιστα με γαρίδες, μύδια, καλαμάρι και κρέμα) 7,00

Πατάτες γεμιστές θαλάσσινών (Πατάτες ψητές γεμιστές με γαρίδες, μύδια, καλαμάρια) 6,50

Χταπόδι ξυδάτο 8,00

Λουκουμάδες γαρίδες 7,00

Ντολμαδάκια θαλασσινών (Κληματόγυλλα, γαρίδες, μύδια, καλαμάρια, φρέσκα μυρωδικά) 7,00

Κροκέτες μπακαλιάρου 7,00

Γαρίδες με καταϊφι σβησμένες με ρακόμελο 7,50

Ψαροκεφτέδες (Φρέσκο ψάρι, μυρωδικά & άρωμα από σαφράν) 6,00

Ούζο +
(Πλατεία Βενιζέλου Ελευθερίου 7 & Περικλέους 2, Κορυδαλλός, 181-20)

Μενού
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Καραβιδόψυχα -

Φρέσκα όστρακα (Κυδώνια, γυαλιστερές, μύδια, πετροσωλήνες) -

Μεζεδάκια από την κουζίνα μας €

Στραπατσάδα ούζο+ 5,00

Κολοκυθοκεφτέδες 5,00

Ντολμαδάκια γιαλαντζί 5,00

Παστουρμαδοπιτάκια 5,50

Τυροπιτάκια 4,50

Τυροκροκέτες 4,50

Μελιτζανοκεφτέδες 4,50

Κολοκύθια-  μελιτζάνες τηγανιτά 4,50

Πατάτες γεμιστές με τυρί 5,50

Φωλιές μελιτζάνας με μοτσαρέλα 5,50

Κολοκυθοανθούς γεμιστούς -

Μπρουσκέτα με ντομάτα και τυρί 4,50

Μανιτάρια σωτέ με παρμεζάνα 5,00

Λαχανικά σχάρας με χαλούμι 6,00

Φέτα σε φύλλο με σουσάμι & μέλι 5,50

Γίγαντες -

Φασόλια μαυρομάτικα 4,00

Καπνιστά μεζεδάκια €

Τσίρο 5,00

Λακέρδα 5,00

Σκουμπρί 5,00

Γαύρος μαρινάτος 5,00

Κολιούς Λέρου -

Σαρδέλα ξιδάτη 5,00

Χέλι καπνιστό 5,00

Σολωμός καπνιστός 7,50

Πέστροφα καπνιστή 5,50

Ποικιλία καπνιστών 2 ατόμων 12,00

Παστουρμάς θαλασσινών 7,00

Τα τηγάνια μας €

Πατάτες τηγανιτές φρέσκιες 3,50

Καλαμάρι σωτέ με λαχανικά και βαλσάμικο 6,00

Μύδια αχνιστά με λεμόνι και μουστάρδα 8,00

Τηγάνια με διάφορα θαλασσινά 8,00

Γαρίδες σαγανάκι με ντομάτα 9,00

Μύδια σαγανάκι με σάλτσα ντομάτα 9,00

Καβούρι σαγανάκι με σάλτσα ντομάτα 8,00
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Γαρίδες σωτέ με φρέσκο κρεμμύδι & λεμόνι 9,00

Ψηλά ψαράκια €

Γαύρος τηγανιτός 5,50

Γαριδάκι τηγανιτό 6,50

Μαρίδα τηγανιτή 6,50

Αθερίνα τηγανιτή 6,50

Γαριδάκι Συμιακό -

Φρέσκα ψάρια €

Μπαρμπούνια -

Τσιπούρες -

Φαγγριά -

Σκορπίνες -

Μπακαλιάρος -

Ψάρι ημέρας -

Ψαρόσουπα <<κατόπιν παραγγελίας>> -

Τα κυρίως μας απ' τη θάλασσα €

Γαριδομακαρονάδα (2 ατόμων) (Γαρίδες Νο1 με σάλτσα ντομάτα, σκόρδο & ζυμαρικά) * 22,00

Μυδοπίλαφο (Φρέσκα μύδια με ρύζι, κρεμμυδάκια & διάφορα μυρωδικά) 8,00

Ριζότο θαλασσινών * 9,00

Ριζότο σουπιάς * 9,00

Κριθαροτό γαρίδας * 11,00

Μακαρονάδα θαλασσινών * 9,00

Χταποδάκι κοκκινιστό * 8,00

Αστακομακαρονάδα (2 ατόμων) (Κατόπιν παραγγελίας) -

* Φρεσκοκατεψυγμένα 

Θαλασσινά στη σχάρας €

Σαρδέλες με τσιγαριστά χόρτα 7,00

Γαρίδες με σως μουστάρδας * 10,00

Θράψαλο στη σχάρα * 9,00

Καλαμάρι γεμιστό με μους τυριών * 9,50

Πλοκάμι χταποδιού * 10,00

Σολωμός με ψητά λαχανικά -

Σουβλάκι θαλασσινων * 9,00

* Φρεσκοκατεψυγμένα 

Κρεατικά €

3 / 4



Απάκι σωτέ με φέτα 7,50

Κεφτεδάκια 6,00

Τηγανιά κοτόπουλο 8,50

Τηγανιά χοιρινού 8,00

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 7,00

Ψαρονέφρι με πικάντικη σως 8,00

Φιλέτο κοτόπουλο με καπνιστή μαγιονέζα 8,50

Φιλέτο μοσχάρι με κρέμα γραβιέρας αρωματισμένη με φασκόμηλο 14,00

Λουκάνικο χωριάτικο 6,00

Ποικιλία κρεατικών <<2 ατόμων>> 17,00

Τυριά €

Φέτα ψητή 4,50

Σαγανάκι τυρί 4,00

Γραβίερα Αμφιλοχίας 5,00

Κοπανιστή -

Λαδοτύρι Κυθήρων 5,00

Χαλούμι Κυπριακό ψητό 6,00

Ροκφόρ 7,00

Παρμεζάνα 8,00

Κίτρινο τυρί με pesto & λιαστή ντομάτα 7,50

Ποικιλία τυριών (2 ατόμων) 14,00

Ποικιλία αλλαντικών (2 ατόμων) 16,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 27/07/2015.

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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