Χοντρό-αλάτι
(Ερμού 26, Θεσσαλονίκη)

Μενού
Σούπες
Ντοματόσουπα (Κρύα σούπα με φέτα και δυόσμο)
Μανιταρόσουπα
Χαρόσουπα

Αλιπάστα (Μισή μερίδα/Μερίδα)
κουμπρί καπνιστό
Γαύρος μαριναρισμένος
Κολιός σε χοντρό αλάτι
Λακέρδα πολίτικη
Σσίρος
Αντζούγιες

Μεζέδες-Ορεκτικά (Μισή μερίδα/Μερίδα
Αυγά με παστουρμά (ντομάτα και κασέρι)
Ρολάκια μελιτζάνας (με πέστο βασιλικού, ντομάτα και γιαούρτι)
Μύδια Αχνιστά (με κρασί, σκόρδο, σέλινο και δενδρολίβανο)
Μελιτζάνα ψητή (με φέτα, ντομάτα και σκορδέλαιο)
Κολοκυθοκεφτέδες / Πρασοκεφτέδες
Κροκέτες Γιαουρτιού (με ανθότυρο, φέτα, μανούρι, άνηθο και δυόσμο)
αρδέλες ουσαμένιες
Μύδια αχανάκι (με πικάντικη σάλτσα μουστάρδας)
Υάβα αντορίνης (με κάπαρη και φρέσκο κρεμμύδι)
Μανιτάρια Σσαϊαντ (γεμιστά με παστουρμά και καπνιστό τυρί Μετσόβου )
Γαύρος αχανάκι (με κρασί, σκόρδο,άνηθο και ρίγανη)
αχανάκι θαλασσινών (με κόκκινη σάλτσα, μυρωδικά και κρόκο Κοζάνης
(μύδια, γαρίδες, χταπόδι, καλαμάρι, αχιβάδες))
Γαρίδες σαχανάκι (με φρέσκια σάλτσα ντομάτας και φέτα)
Γάμπαρη τσιπς Θεσσαλονίκης
Πατάτες τηγανητές
Πατάτα ψητή (γεμιστή με κρέμα τυριών και παρμεζάνα)
αρδέλες παντρεμένες (με παντζάρι, ντομάτα, καρότο και καπνιστή πάπρικα)
Όστρακα (κυδώνια, γυαλιστερές, φούσκες, χτένια)
Σαραμάς λευκός
Σζατζίκι

€
4,00
6,00
7,50

€
-/6,90
3,40/6,90
-/7,90
-/ /6,50
-/-

€
-/7,90
4,00/7,90
5,50/8,50
-/6,50
1,00/τεμάχιο
1,00/τεμάχιο
4,90/7,90
5,50/8,50
3,50/6,00
4,50/7,50
4,90/7,90

-/10,90
-/9,50
-/7,50
-/2,80
-/3,50
4,90/7,90
/κιλό
3,50/5,00
3,50/5,00
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Αθηναϊκή μαγιονέζα (Με λαχανικά και φιλέτο ψαριού)
κορδαλιά
Πάπρικα
Μανιτάρια πλευρώτους
Πιατέλα με ποικιλία ούζο – τσίπουρο (συνοδεύεται με ούζο ή τσίπουρο)

Αγαπημένες γεύσεις
αρδέλες ψητές στη σχάρα
Φταπόδι Χητό * (με πιπεριές και κρεμμύδι)
Ποπιέτες Γλώσσας (γεμιστές με λαχανικά στον ατμό, σπανάκι και λευκή σάλτσα
μανιταριών)
Καλαμαράκια Γεμιστά * (Με πλιγούρι, κολοκυθάκι, άσπρα μανιτάρια και θυμάρι)
Γαριδομακαρονάδα (με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό)
Παέγια Θαλασσινών
Καλαμαράκια τηγανητά *
Γαρίδες Χημένες (με χοντρό αλάτι, μεσογειακά μυρωδικά και συνοδεία πικάντικης
μαγιονέζας)
Μπακαλιάρος κορδαλιά
Ραβιόλια Γεμιστά (με τρούφα, ανθότυρο και κόκκινη σάλτσα αντζούγιας )
Ριζότο (με μανιτάρια πλευρώτους και γαρίδες)
Λιγκουίνι (με κοτόπουλο, λαχανικά, φρέσκια κρέμα και παρμεζάνα)
Υρέσκια ψάρια ημέρας

Σαλάτες

3,50/5,00
3,50/5,00
3,50/5,00
4,00/7,00
-/-

€
4,90/7,90
-/9,90
5,00/9,00
-/9,00
-/9,90
-/10,90
4,90/7,90
-/9,90
4,90/7,90
-/9,90
-/9,90
-/8,00
/κιλό

€

Ντάκος Κρητικός (Κρίθινο παξιμάδι από την Κρήτη με ανθό κάππαρης, φρέσκο
κρεμμύδι, ντομάτα και οψιμοτύρι Άμφισσας)

5,90

Ρόκα (Με ντομάτα, cranberries, φύλλα παρμεζάνας, ψίχα από καρύδια και dressing
από μέλι και Βαλσάμικο ξύδι Καλαμάτας Παπαδημητρίου)

7,50

πανάκι (Υρέσκα φύλλα από σπανάκι, άνηθο, φρέσκο κρεμμύδι, μικρά φασόλια
Πρεσπών, κόκκινη πιπεριά και dressing από σαλέπι, ξύσμα πορτοκαλιού, γιαούρτι
και ginger)

7,50

Πονηρή (Μαρούλι, σπανάκι, ρόδι, φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο, ντοματίνια και Κατίκι
Δομοκού με dressing λάδι, λεμόνι, μουστάρδα και μέλι)

7,50

Φοντρό Αλάτι (Ροδέλες ντομάτας ξεφλουδισμένες, ψημένες στη σχάρα, με ανθό
αλατιού, βαλσάμικο ξύδι Καλαμάτας Παπαδημητρίου, φιλέτο ελιάς, ελαιόλαδο και
ρίγανη πάνω σε φύλλα ρόκας)

4,50

αλάτα τραβόξυλο (Λάχανο, καρότο, πιπεριά, σέλινο, κράνα, πράσινο μήλο, με
σάλτσα λεμόνι, τζίντζερ και μαγιονέζα γιαουρτιού)

6,50

Χητά λαχανικά (αρωματισμένα με πέστο βασιλικού και βαλσάμικο ξύδι Καλαμάτας
Παπαδημητρίου)
Σαμπουλέ (με πλιγούρι και μαϊντανό)
Φωριάτικη (με δυόσμο και φέτα)
Βραστά Λαχανικά

6,00
6,90
7,50
7,00
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Με κρέας

€

ουτζουκάκια (με μοσχαρίσιο κιμά μπούκοβο και μουστάρδα Θεσσαλονίκης )

5,00/8,50

Μπριζολάκια Φοιρινά (με συνοδεία σάλτσας από μέλι-μουστάρδα-θυμάρι &
πορτοκάλι)

5,50/9,00

Πανσέτες τραγανές (ψημένες στη σχάρα συνοδευμένες από sauce chimichurri)

-/7,50

Υιλέτο Κοτόπουλο (με συνοδεία σάλτσας από γιαούρτι, δυόσμο και μαστίχα)

-/8,00

Κοτόπουλο τυλιχτό στον ατμό (γεμιστό με φέτα, κόκκινη πιπεριά, ντομάτα λιαστή με
φασκόμηλο και γλυκόξινη σάλτσα)

-/9,00

Σηγανιά Κρασάτη (ανάμικτη από χοιρινό και κοτόπουλο με πράσινες και κόκκινες
πιπεριές, ρίγανη και θυμάρι)

-/8,00

Ζουμερά μπιφτεκάκια (από μοσχαρίσιο κιμά, γεμιστά με παρμεζάνα πάνω σε ψητές
φέτες ντομάτας)
Μοσχαράκι Νουά ρόστο (με μανιτάρια, δενδρολίβανο, πράσινη πιπεριά και
σάλτσα ψητού)
Μοσχαρίσια μπριζόλα

Τυριά

5,00/8,50
-/11,00
-/12,00

€

Κατίκι Δομοκού (Μαλακό τυρί απο πρόβειο παστεριωμένο γάλα)
Λαδοτύρι Λέσβου (σκληρό τυρί απο αιγοπρόβειο γάλα)

3,50/5,50
-/6,90

Συρί Λιδωρικίου (ψητό τυρί από αιγοπρόβειο γάλα, συνοδεύεται με χειροποίητη
μαρμελάδα)
Οψιμοτύρι Λιδωρικίου (μαλακό τυρί από αιγοπρόβειο γάλα)
Υέτα ΠΟΠ Λιδωρικίου
Υέτα με μέλι και σουσάμι
Κεφαλοτύρι σαχανάκι

-/6,90
3,50/5,50
-/3,00
-/5,50
-/5,00

Γλυκά

€

Λουκουμάδες για όλους (με μέλι ή σοκολάτα)
ουφλέ οκολάτας
Τποβρίχιο
Γιαούρτι με μέλι

3,00
1,50
2,00

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΥΠΑ.
Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 19/11/2014.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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