Μπακάλικο
(Κεντρική Πλατεία, Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο, Κρήτη)

Μενού
Πρωινό (όλη τη μέρα) / Breakfast (all day)

€

Κρητικό Πρωινό (για 2) (ψωμί και παξιμάδια, τοπικές μαρμελάδες, ποικιλία κρητικών τυριών, ελιές,
ντομάτες & αγγουράκια) / Creta Breakfast (for 2) (local breads & rusks, marmalades & honey,
cheeses, olives, tomatoes & cucumbers)

8,00

Πρωινό για το Δρόμο (ομελέτα με βότανα, λαχανικά εποχής, μέσα σε πίτα) / Breakfast to Go
(scrambled eggs with herbs, seasonal vegetables, in a pita)

5,00

Τγιεινό Πρωινό (γιαούρτι, εποχιακά φρούτα, μέλι από τα ράφια μας, ξηρούς καρπούς) /
Healthy Start (yogurt, seasonal fruit, honey from our shelves, oats & aegina pistachios)
Κρητική Ομελέτα (με απάκι) / Cretan Omelet (with apaki, traditional smoked & cured pork)

4,00
4,00

Παιδικό Μενού / Children's Menu
πιτικά Ζυμαρικά με άλτσα Ντομάτα - Ανθότυρο / Home-Made Pasta with TomatoAnthotiro Sauce
Κεφτεδάκια με Πατάτες Σηγανητές / Meatballs with Fried Potatoes
άντουιτς Χητού Υιλέτου Κοτόπουλου με Γραβιέρα / Roast Chicken Breast & Graviera
Toasted Sandwich

Ιδιαίτερες Πίτες - Τυλιχτές Πίτες / Specialty Pitas - Wraps

€
5,00
5,00
5,00

€

Φωριάτικη αλάτα σε Πίτα (μαριναρισμένες ντομάτες, αγγουράκια, κρεμμύδια, κάπαρη & ελιές,
φέτα, κρέμα γιαουρτιού-λιαστής ντομάτας, μικρή πίτα) / Greek Salad Pita (μαριναρισμένες
ντομάτες, αγγουράκια, κρεμμύδια, κάπαρη & ελιές, φέτα, κρέμα γιαουρτιού, λιαστής ντομάτας,
μικρή πίτα)

6,00

Πίτα του Μπακάλικου (απάκι, γραβιέρα, αρωματισμένη μουστάρδα, λιαστές ντομάτες, μέσα σε
πίτα σοταρισμένη σε αυγό) / Bakaliko Pita (sauced apaki, grated graviera cheese, sun-dried
tomatoes, flavored mustard, dipped in egg and sauteed)

7,00

Πικάντικη Συλιχτή Πίτα Κοτόπουλο (κομματάκια ψητού κοτόπουλου, ψητά λαχανικά, ντιπ
γιαουρτιού-μαρμελάδας ντομάτας) / Spicy Chicken Pita Wrap (shredded roast chicken, grilled
vegetables, yogurt & tomato-marmelade dip)

7,00

Συλιχτή Πίτα Αρνιού (ψητό μπουτάκι αρνιού, κρεμμύδια, ψητές μελιτζάνες, πιπεριές φλωρίνης,
τζατζίκι με λεμόνι και δυόσμο) / Lamb Pita Wrap (roast leg of lamb, red onion, grilled eggplant,
roasted peppers from florina, lemon-mint tzatziki)

Σαλάτες / Salads

7,00

€
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Ντάκος (ντομάτες, ντοματίνια, κάπαρη, ελιές, μυζήθρα, ντάκος, σάλτσα από ντομάτα και ρίγανη)
/ Dakos (tomatoes, cherry tomatoes, capers, cretan olives, myzithra, dakos, tomato-oregano
dressing)

4,00/6,50

Παραδοσιακή (ντομάτες, αγγούρι, κρεμμύδι, βραστές πατάτες & αυγά, παξιμαδάκια, φέτα) /
Cretan Village (tomatoes, cucumber, onion, boiled potato & boiled egg, rusks, feta)

4,00/6,50

Μπακάλικου (ανάμεικτες πρασινάδες, απάκι, φινόκιο, αγγουράκια, μαύρους σησαμόσπορους,
σοταρισμένο μανούρι, σάλτσα αγγουρίδας-μουστάρδας) / Bakaliko (mixed seasonal greens,
apaki, fennel, cucumber, black sesame seeds, sauteed manouri, verjus-mustard vinaigrette)

4,50/7,00

Αρχάνων (ρόκα, λόλα, λιαστές ντομάτες, αχλάδι, καβουρδισμένα κουκουνάρια, ξύσματα
γραβιέρας, σάλτσα από πετιμέζι και βαλσάμικο) (με ψητό κοτόπουλο συν 1,5 €) / Archanes (ruccola,
lola, sun-dried tomato, pear, toasted pine-nuts, shaved graviera, petimezi-balsamic dressing) (with
roast chicken add 1,5 €)

4,00/6,50

Καλοκαιρινή (ψητό σουβλάκι από χαλούμι, αγγουράκια, καρπούζι, κρεμμύδια, μέντα, σάλτσα από
φασκόμηλο λάδι & μέλι) / Summer (grilled haloumi souvlaki, watermelon, cucumber, red onion,
mint, sage oil & honey vinaigrette)

7,00

Καλάθι από Παξιμαδάκια-Χωμί με Ελαιόλαδο & Ελιές / Bread-Rusk Basket with Olive Oil &
Olives
1,00/1,50

Ποικιλίες / Platters to Share
Ποικιλία από Κρύες αλάτες (πικάντικη φέτα & επιλογή 3 αλλειμάτων από το ράφι μας, ψητές
πίτες) / Dip Platter (spicy marinated feta & selection of 3 spreads)

€
6,00

Ποικιλία Ρακί (ποικιλία ντόπιων κρεάτων, αρωματισμένη μουστάρδα, λαχανικά εποχής, καλάθι
από παξιμαδάκια-ψωμί) / Raki Platter (rusk-bread basket, selection of local meats, flavored
mustard, seasonal raw vegetables)

8,00

Ποικιλία Ούζου (χταποδάκι ξυδάτο, ξυδάτος γαύρος, πικάντικη μαριναρισμένη φέτα, πάστα ελιάς,
καλάθι από παξιμαδάκια & ψωμί) / Ouzo Platter (rusk-bread basket, pickled octopus, marinated
anchovies, spicy marinated feta, olive tapenade)

8,00

Ποικιλία Κρασιού (ποικιλία από τα τυριά μας, τσάτνυ από το ράφι μας, λαχανικά εποχής, καλάθι
από παξιμαδάκια & ψωμί) / Wine Platter (rusk-bread basket, selection of deli cheeses, chutney
from our shelves seasonal raw vegetables)

Μεζέδες / Meze (cretan tapas)
Σζατζίκι με Λεμόνι και Δυόσμο / Lemon-Mint Tzatziki
Κεφτεδάκια Ελιάς (πράσινες & μαύρες ελιές με τυριά, σάλτσα από κρόκο-σκόρδο) / Olive
Fritters (with green & black olives and cheeses, saffron-garlic dip)

8,00

€
3,00
4,00

Σάρτα από Υάβα (άλλειμα από πιπεριές & κατίκι Δομοκού, ψητά ντοματίνια) / Fava Tart (goat
cream cheese & pepper spread , roasted cherry tomatoes)

4,50

Γραβιέρα αγανάκι (χαρουπάλευρο και σησαμόσπορους, τσατνύ από σύκο) / Graviera
Saganaki (carob flour & sesame seeds, fig chutney)

5,00

Χητό Σαλαγάνι & Μελιτζάνα (βινεγκρέτ ελιάς και δυόσμου) / Grilled Talagani & Eggplant
(olive-mint vinaigrette)

5,00

Ποικιλία από Σηγανητά Πιτάκια (τυριού, αγριόχορτων, μανιταριών και παστουρμά) / Variety of
4 Fried Pies (cheese, wild greens, mushroom & pastourma)

4,50
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Ντολμαδάκια με Πλιγούρι (τζατζίκι δυόσμου-λεμόνι) / Vine Leaves with Bulgur (lemon-mint
tzatziki)

4,50

Γαρίδες αγανάκι (σάλτσα ντομάτα-ούζου, φέτα) / Shrimp Saganaki (tomato-ouzo sauce,
feta)

6,50

Γόνος Καλαμαριού με άλτσα από Αμπελόφυλλα / Fried Baby Kalamari with Vine Leaf
Sauce

6,50
Υρέσκιες Σηγανητές Πατάτες με Ρίγανη-με Γραβιέρα / Hand-Cut Oregano Fried Potatoeswith Graviera
3,00/3,50

Χοντρομπουκιές / Larger Bites

€

Μπιφτέκι Μπακάλικο (μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά, καραμελωμένα κρεμμύδια &
μανιτάρια, μεσογειακή BBQ σάλτσα, πολύσπορο κουλούρι) / Bakaliko Burger (grilled 100% beef
burger, caramelized onions & mushrooms, mediterranean BBQ sauce, multi-grain greek bagel)

9,00

Ο Δικός μας Μουσακάς (αρνίσιος κιμάς με μελιτζάνες και κολοκύθια κάτω από μπεσαμέλ
κρασιού) / Moussaka our Way (herbed ground lamb, eggplant & zucchini, wine bechamel)

8,00

Μια Σετράδα από Λουκάνικα (τέσσερα διαφορετικά λουκάνικα με μαρμελάδα ελιάς &
αρωματισμένη μουστάρδα) / Sausage Quartet (four different cretan sausages, olive
marmelade & flavored mustard)

6,50

Αρνάκι Πάνω σε Σηγανίτες από Ξυνόχοντρο (σάλτσα από μέλι και μουστάρδα) / Roast Lamb
on Sour Frumenty Pancake (honey-mustard sause)

7,00

Σρίο ουβλάκι (κοτόπουλο μαριναρισμένο με κύμινο, χοιρινό μαριναρισμένο με χαρούπι &
σουβλάκι τηγανητής πατάτας, κρέμα πιπεριάς φλωρίνης και γιαουρτιού) / Souvlaki Trio (cuminmarinated chicken, carob-marinated pork & fried potato souvlaki, florina pepper-yogurt dip)

8,50

Αρωματικό Πιλάφι (αποξηραμένα φρούτα, φέτα, καβουρδισμένα φυστίκια Αιγίνης) (ψητό
κοτόπουλο συν 1,5€/ψητό αρνί συν 2€) / Aromatic Rice Pilaf (dried fruit, feta, toasted Aegina
pistachios) (roast chicken add 1,5€/roast lamb add 2€)

6,00

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΥΠΑ.
Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 27/06/2015.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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