
Μεζέδες €

Σσίπουρο και πιατάκι με μεζέ 5,00

Μεζές τσίπουρου 4,00

υνοδευτικό πιατάκι μπύρας 4,00

Ποικιλία τυριών 6,00

Ορεκτικά κρύα €

Καρπάτσιο μόσχου 10,00

Προσούτο τυλιχτό με βραχάκι παρμεζάνας και λάδι τρούφας 6,00

Καυτερή πιπεριά σχάρας 3,00

Υασόλια γίγαντες φούρνου 3,50

Αλοιφές €

Σζατζίκι 3,00

Μελιτζανοσαλάτα πολίτικη 3,50

Ρώσικη 3,50

Συροκαυτερή 3,50

Σαραμάς λευκός 3,50

κορδαλιά 3,00

Ζεστά ορεκτικά €

Μαστέλο Φίου σχάρας 4,50

Υέτα σε φύλλο κρούστας με σουσάμι - Μέλι και κρέμα βαλσάμικο 4,00

Κολοκυθοκεφτέδες με τζατζίκι 4,00

Ρεβυθοκεφτέδες με ντρέσινγκ αγγουρομαγιονέζας 4,00

Μελιτζανομπουρεκάκι με ντρέσινγκ μουσταρδομαγιονέζας με δυόσμο 4,00

Μανιτάρι Πόρτο Μπέλο γεμιστό με καραμελωμένα κρεμύδια και καπνιστό τυρί 6,50

Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας 4,50

Υάβα με κρεμμυδάκι και ελαιόλαδο 3,50

Πατάτες ραγού με κρούστα και μαγιονέζα 3,00

Γαρδούμπα σε σουβλάκι 7,00

Θαλασσινά ορεκτικά ζεστά €

Περί...μεζέ
(Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

Μενού
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Μυδοπίλαφο 7,00

Μύδια σαγανάκι 6,50

Μύδια αχνιστά με ούζο και σκόρδο 6,00

κουμπρί καπνιστό σχάρας 4,50

*Καλαμαράκια τηγανιτά με τζατζίκι 7,00

*Καλαμαράκι σουβλάκι με πιπεριά καυτερή 7,50

αρδέλα σχάρας 6,00

Γαύρος τηγανιτός 5,50

Κουτσομούρα 11,00

Ουρίτσες τηγανιτές ή σαγανάκι 10,00

*Φταπόδι σχάρας 9,50

Ρέγγα καπνιστή 6,00

Πιάτα Ζυμαρικών €

Λιγκουίνι με σάλτσα Ναπολιτέν 5,00

Πέννες με πέστο Βασιλικού 5,00

Πιάτα Κρεατικών €

Φοιρινό φιλέτο με νούντλς και λαχανικά πολύχρωμα σωτέ 14,00

Φοιρινή τηγανιά με πράσο 6,00

Φοιρινό κότσι με νιόκι πατάτας και σάλτσα γκοργκοντζόλας 9,00

Μπιφτέκια σχάρας με πιτάκι και πατάτες ραγού 7,00

Κεμπάπ γιαουρτλού 7,00

υκώτι μοσχαρίσιο σχάρας με πουρέ πατάτας 7,50

Κοτοφτερούγες μπάρμπεκιου 5,50

Λουκάνικο χωριάτικο σχάρας με καραμελωμένα κρεμμύδια 7,00

Υιλέτο μοσχαρίσιο με ρύζι μπασμάτι και μανιτάρια ραγού 18,00

Κοτόπουλο μπουτάκι σχάρας 7,50

ουβλάκι χοιρινό 6,00

Πανσέτα χοιρινή 6,00

Σαλάτες €

Κρητική σαλάτα ντάκος με παξιμάδια κρίθινα - ντομάτα - ελιές - ελαιόλαδο - κατσικίσιο 

τυρί 5,00

Μίξ πράσινης σαλάτας ρόκα - μαρούλι - λόλο ρόσο - ψητό φρούτο εποχής με μανούρι 

σχάρας - σπόρους ροδιού - ψύχα φουντουκιού και ντρέσινγκ μελιού 7,50

Grilliata με φρέσκα λαχανικά σχάρας και ντρέσινγκ πέστο βασιλικού με κρέμα βαλσάμικου 6,00

Πολίτικη σαλάτα με λάχανο - καρότο - πιπεριά φλωρίνης και σέλινο 4,50

Παντζάρια με σκόρδο - καρύδια και γιαούρτι 4,00

Φόρτα εποχής 4,00
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Πιάτα από το βυθό της θάλασσας €

Μπακαλιάρος με κρούστα και άνιθο με πουρέ πατάτας και ντιπάκι σκορδαλιάς 8,00

*Γαρίδες σχάρας με λαδολέμονο 12,00

Γαλέος σαγανάκι με μουστάρδα και λεμόνι 7,00

Ολόφρεσκα ψάρια επίλογης σας κατόπιν παραγγελίας σας

*ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΥΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 17/01/2015.

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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