
Ψωμάκι €

Ζυμωτό Ελληνικό με θυμάρι 1,00

Απλωτό νησιώτικο (Ψωμί ταψιού με τα αρώματα της Μεσογείου, γραβιέρα, τοματίνια, 

καραμελωμένα κρεμμύδια, αντζούγιες, πασπαλισμένο με extra παρθένο ελαιόλαδο) 2,00

Σαλάτες €

Ελληνική του χωριού 6,80

Γκουριώτικη της γιαγιάς Πετρούλας (με τοματίνια, ψιλοκομμένο αγγουράκι, ελιές, 

κατσικίσιο τυρί και πατατούλα βραστή. Μια διαφορετική πατατοσαλάτα) 6,80

Καλοκαιρινή (ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, κυβάκια ντομάτας, φρυγανισμένο ψωμάκι 

αρωματισμένο με θυμάρι, φράουλες, σύκα, παρθένο ελαιόλαδο γλυκειά μουστάρδα και 

μέλι) 7,60

Πατατογεύσεις €

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με σάλτσα φέτας 3,90

Μουτζηθράτες (Πατάτες χωριάτικες με μυζήθρα) 3,90

Μεζεδάκια €

Παντζάρια με καρύδια και γιαούρτι 3,90

Φάβα με φουρνιστά ντοματίνια κρεμμύδι και αντζούγια 3,90

Ροζ τζατζίκι με κολοκυθάκι και καρότο 3,90

Τρουφάκια τυριών με φιστίκι Αιγίνης, σύκο και μαυροκούκι 3,90

Ρεβυθοτηγανιά με σύγκλινο Μάνης 4,90

Μαραθόπιτα με δροσερή σως γιαουρτιού 4,90

Μυτζηθρoπιτάκια 4,90

Σαγανάκι με κοκκινοτύρι ωρίμανσης σε λάσπη μούστου (Αυτό το ιδιαίτερο τυρί είναι 

περιορισμένης παραγωγής, γι αυτό δεν είναι πάντα διαθέσιμο. Ζητήστε το και σε 

κεφαλοτύρι) 4,20

Απάκι με σταμναγκάθι, πατάτες, γραβιέρα και αυγά 5,90

Φουρνιστές ντομάτες και πιπεριές, γεμιστές με τραχανά, σταφίδες, κουκουνάρι και 

ξυνομυζήθρα 5,90

Τουρλού μελιτζάνας (Μελιτζάνα, σέλινο, κάπαρη, σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδια, ελιές και 

βασιλικός) 5,90

Γίγαντες Φενεού με λουκάνικο στο ταψί 5,90
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Μακεδονίτικη τηγανιά (Χοιρινές μπουκιές, πράσο, κρεμμυδάκι, κόκκινο κρασί και 

κοκκινοπίπερα) 5,90

Κεφτεδάκια παντρεμένα, με δυόσμο και κόκκινη σάλτσα ΄5,90

Κυριώς πιάτα €

Μπιφτέκι μερακλίδικο με ξυνομυζήθρα 9,80

Χοιρινή σπαλομπριζόλα 9,90

Κοτόπουλο φιλέτο με σάλτσα Μαυροδάφνης και ξηρούς καρπούς 11,00

Κεμπάπ χειροποίητο 9,80

Στη σχάρα €

Αρνίσια παϊδάκια, διαλεγμένα ένα κι ένα από τα καλύτερα Ελληνικά κρέατα/ κιλό 29,00

Ανάμεικτη ποικιλία κρεάτων με λουκάνικο, κεμπάπ, αρνίσια παϊδάκια, μπριζολάκια λαιμού  

/ άτομο 7,90

Γάστρα ημέρας €

Κάθε μέρα μία διαφορετική Μεσογειακή πρόταση!  11,00

Κόκορας κρασάτος με χυλοπίτες, μοσχαρίσιο κότσι με κριθαράκι, οφτό κλέφτικο και άλλες 

Ελληνικές γεύσεις

Γλυκάδια €

Γαλόκρεμα σοροπιαστή, με φράουλες ροδόνερο και φιστίκια Αιγίνης  4,50

Το δικό μας παγωτό

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 19/07/2015.

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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