
Ορεκτικά €

Ψητά λαχανικά με pesto δυόσμου 7,90

Μανιτάρια portobello γεμιστά με κρέμα φέτας και σπανάκι 5,50

Ποικιλία ανάμεικτων κεφτέδω (Ντοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες, μελιτζανοκεφτέδες) 7,90

Χαλούμι στη σχάρα (Με δυόσμο και ακραμελωμένα ντοματίνια σε γλυκό κρασί) 5,50

Φέτα ψητή στο φούρνο με καρύδια, θυμάρι και σάλτσα μελιού) 5,50

Ρολάκια μελιτζάνας με σύγκλινο, γραβιέρα και ντομάτα στο φούρνο 7,30

Πατάτες τηγανητές με γλοιό και σάλτσα φέτας 3,90

Χοχλιοί ''μπουμπουριστοί'' 8,50

Μοσχαρίσιο συκώτι με δρνδρολίβανο 6,80

Λουκάνικο γεμιστό με γραβιέρα τυλιγμένο σε μπέϊκον με σος μουστάρδας 5,50

Φτερουγάκια κοτόπουλου πικάντικα με σος μπάρμπεκιου 6,40

Σαρδέλες μαριναρισμένες 6,50

Μπακαλιαράκι σκορδαλιά 7,90

Μύδια αχνιστά με σκόρδο και κρόκο Κοζάνης 8,90

Χταπόδι* με κρασί και φάβα 9,40

Σαλάτες €

Μελιτζανοσαλάτα πολίτικη (Καπνιστή μελιτζάνα αλοιφή και μυρωδικά) 3,90

Τυροκαυτερή 3,90

Σαλάτα ''Ονειροδρόμιο'' (Μαρούλι, ρόκα, γραβιέρα, ξηρός ανθότυρος, ρόδι, καρύδι, 

βινεγκρέτ από βαλσάμικο ξίδι) 6,90

Χωριάτικη (Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, κρεμμύδι και φέτα) 4,90

Κρητική σαλάτα (Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, κάππαρη, μυζήθρα, παξιμάδι 

και τραγανό απάκι) 7,50

Κοτοσαλάτα με σος γιαουρτιού (Μαρούλι, ρόκα, κοτόπουλο φιλέτο, λιαστή ντομάτα, 

φέτα, πιπεριά, κρεμμύδι) 7,90

Κολοκυθοσαλάτα (Ταλιατέλες κολοκυθιού με δυόσμο, μοτσαρέλα και βινεγκρέτ λεμονιου) 4,90

Σαλάτα σταμναγκάθι (Σταμναγκάθι, μυζήθρα, αμύγδαλα, ρόδι και βινεγκρέτ λεμονιού) 5,50

Ντάκος (Σφακιανό βιολογικό παξιμάδι χαρουπιού ''Ντουρούντους'' με ντομάτα και 

μυζήθρα) 4,20

Κυρίως Πιάτα €

Γαρίδες* με φρέσκα αρωματικά και σάλτσα σκόρδου συνοδευμένα από άσπρο πιλάφι 13,50

Σολομός φρέσκος ψητός μαριναρισμένος με πουρέ κόκκινης φακής 12,50

Ονειροδρόμιο
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Ριζότο του Κρητικού (Απάκι, σύγκλινο, πιπεριές, λουκάνικο χωριάτικο και γραβιέρα) 9,90

'Σκιοφιχτά'' (Παραδοσιακά Κρητικά ζυμαρικά με σύγκλινο, αρμυρήθρες και γραβιέρα) 8,30

Ταλιατέλες με σάλτσα από λιαστή ντομάτα, φέτα, δυόσμο και παπαρουνόσπορο 7,90

'Το πιάτο του αμπελουργού'' (Μπουκιές χοιρινού με λιαστή ντομάτα και γραβιέρα 

τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα με σάλτσα ξινού γιαουρτιού συνοδευμένα από άγριο ρύζι) 12,50

'Κλέφτικο'' (Πουγκί από φύλλο κρούστας με αρνί μπούτι, ντομάτα ψητή, καρότο, μελιτζάνα, 

τυρί μετσοβόνε και γραβιέρα συνοδευμένο από σος αρωματισμένου γιαουρτιού) 12,50

Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο (Γεμιστό με λιαστή ντομάτα, σπανάκι, φέτα και βασιλικό) 10,90

Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με σάλτσα κάρυ 9,90

Γιαουρτλού (Πίτα ψητή, σουτζουκάκια σχάρας, σάλτσα ντομάτας και σάλτσα γιαουρτιού) 8,90

Σουβλάκι ψαρονέφρι (Τυλιγμένο σε καπνιστό χοιρινό με φρέσκο φασκόμηλο) 12,50

Ψαρονέφρι σε στάκα 11,90

Χοιρινά παϊδάκια (spare ribs) στη σχάρα μαριναρισμένα σε κρασί και μέλι (προτείνεται 

ανά 2 άτομα) 13,50

Μοσχαρίσια μπριζόλα φιλέτο γάλακτος στη σχάρα, συνοδευμένο από ψητά λαχανικά με 

pesto δυόσμου 13,50

Μπιφτέκια σκεπασμένα με λιωμένη γραβιέρα και ψητή ντομάτα 9,30

Επιδόρπια €

Ρωτήστε μας για τα γλυκά της ημέρας…

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 05/05/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:

2 / 2


