
Ορεκτικά/ Starters €

Κολοκυθάκια τηγανιτά με δυόσμο & γιαούρτι/ Fried zucchini with mint and yogurt sauce 4,60

Ντολμαδάκια με κρέμα λεμονιού/Stuffed vine leaves with lemon cream 5,70

Φλογέρες λαχανικών με σάλτσα πορτοκάλι/ Vegetables rolls with orange sauce 5,50

Φάβα με φρέσκο κρεμμύδι και κάπαρη/ Fava with fresh onion and kapari 4,50

Τζατζίκι/Tzatzichi 3,60

Μαστέλο ψητό με μαρμελάδα μανταρίνι/Grilled ‘mastelo’ cheese with clementine jam 6,50

Καγιανά με αυγά bio ,φρέσκια τομάτα & τριμμένη φέτα/Kagiana with bio eggs ,fresh tomato and feta cheese4,60

Κιοφτέ λουκάνικο με chips & σως γιαούρτι/Grilled sausage ‘kiofte’ with chips and yogourt 6,20

Tαραμοσαλάτα με λευκό ταραμά/Taramosalata with white tara 4,20

Γαύρος ή αθερίνα με τηγανιτό κρεμμύδι/Fried anchovies or atherina with fried onions 6,10

Καπνιστό σκουμπρί με σαλάτα μαυρομάτικα, ματζουράνα & βινεγκρέτ Λουίζας/Smoked mackerel with black-eyed beans salad, marjoram and verbena vinaigrette6,90

Φρέσκο μοσχοχτάποδο με μέλι &τραγανά chips/Fresh octopus with honey and crispy potato chips7,90

Μεζές μαριναρισμένων ψαριών (γαύρος-ρέγκα-σκουμπρί)/Snack of marinated fish (anchovies, herring, lakerda)6,90

Καλαμαράκια τηγανιτά (κ.τ.ψ.)/Fried calamari 6,10

Σαλάτες/ Salads €

Πράσινη σαλάτα με σιτάρι, αποξηραμένα φρούτα & γιαούρτι/Green salad with wheat,dried fruits & yoghourt6,90

Χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα , αγγούρι, ελιές, κρεμμύδι και τυρί φέτα/Greek salad with tomato , cucumber, olives, onion and feta cheese5,60

Σπανάκι-ρόκα με σισαμέλαιο, τουρσί αχλαδιού, σταφίδες, λιαστή τομάτα και 

μανούρι/Spinach-rocket salad with sesame oil, pickled pear, raisins, dried tomatoes and 

“manouri” cream cheese 6,90

Ταμπουλέ με πλιγούρι, ντομάτα, αγγούρι, μαϊντανό, λεμόνι και σως γιαούρτι/Taboule with bulgur, tomato, cucumber, parsley, lemon and yogurt sauce5,20

Βραστή σαλάτα με βλήτα & κολοκύθια/Boiled salad with greens and squash 4,90

Κυρίως Πιάτα/ Main dishes €

Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο (μπούτι) με φύλλα ρόκας & crispy πατάτες/Chicken 

fillet (leg) with potato chips and rocket leaves 9,90

Μπιφτέκια γαλοπούλας με βραστά λαχανικά/Grilled turkey burgers with steamed 

vegetables 9,90

Κότσι αρνιού με πουρέ σελινόριζας ,τσιγαριστά χόρτα, λεμόνι και δενδρολίβανο/Lamb 

shank with celeriac puree, sautéed greens, lemon and rosemary 12,80

Μαριναρισμένα χοιρινά μπριζολάκια σχάρας με πατάτες τηγανητές/Marinated pork 

chops with fried potatoes 10,90

Μπιφτέκια μοσχαρίσια με τηγανιτές πατάτες/Beef Burgers with fried potatoes 10,90
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Συκώτι σχάρας με καραμελωμένα κρεμμύδια/ Grilled liver with caramelized onions 11,80

Σπαγγέτι με πέστο βασιλικού/ Spaghetti with basil pesto 8,30

Ριζότο με μανιτάρια και παρμεζάνα/Risotto with mushrooms and parmesan 10,90

Κουσκουσάκι με καπνιστή πανσέτα, φρέσκο θυμάρι και παρμεζάνα/ Couscous with 

smoked pancetta, fresh thyme and parmesan 9,20

Κριθώτο με γαρίδες/ Krithoto with shrimps 12,10

Ταλιατέλες με σολωμό/ Tagliatelle with salmon 11,50

Φρέσκιες σαρδέλες με πατάτα, λευκό κρασί και φρέσκο θυμάρι/Fresh sardines with 

potatoes, white wine and fresh thyme 8,50

Θράψαλο σχάρας με σωτέ σπανάκι και καρέ τομάτας /Fresh squid with sautéed spinach 

and tomato frames 9,00

Φιλέτο φρέσκου σολoμού με τσιγαριστά χόρτα/ Fresh salmon fillet with greens 13,40

Ψωμί/ Bread €

Παρασκευάζεται από εμάς κάθε μέρα (ανά/ άτομο) 1,00

Prepared from us every day   

Επιδόρπια/ Desserts €

Σπασμένο μιλφέιγ με παγωτό βανίλια-σοκολάτα και σάλτσα μπισκότου/ Broken millefeuille with vanilla ice cream, chocolate sauce and biscuit8,50

Σοκολατόπιτα με παγωτό βανίλια/Chocolate pie with vanilla ice cream 6,50

Εκμέκ κανταΐφι με παγωτό/Εkmek kadayıfı with ice cream 5,50

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 23/07/2015.

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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