
Ορεκτικά €

Caprese (Μοτσαρέλλα, ντομάτα με φρέσκο πέστο βασιλικού & φρεσκοτριμμένο πιπέρι) 4,50

Σα Μανιτάρια (Μανιτάρια σοτέ με ξηρό ανθότυρο & μεσογειακά μυρωδικά) 5,00

Σο Μαστέλο Χίου στη χάρα (Με καραμελωμένες ψητές ντομάτες και γλάσο ροδιού) 5,00

Χαλούμι Κυπριακό Ψητό (Με λαχανικά σχάρας & πέστο άγριας ρόκας) 4,00

Κόκκινες Καυτερές Πιπερίτσες (Με γέμιση τυριού σε τραγανή κρούστα & ντίπ γλυκόξινης 

σάλτσας) 4,00

Γαρίδες εβίτσε Καταλονίας (Με πιπεριές, ντομάτα, λάιμ & δυόσμο) 4,00

Πατάτες (Σηγανισμένες φλουδάτες πατάτες* με μυρωδικά) 3,00

Λαχανικά Ψητά (Λαχανικά ψημένα στη σχάρα με ελαιόλαδο και σως μπαλσάμικο) 3,00

Η Focaccia (Focaccia με θαλασσινό χοντρό αλάτι, ελαιόλαδο και μυρωδικά) 2,50

Σο Ψωμί σας (κατ'άτομο)* 0,50

*κατεψυγμένο

αλάτες €

Η Ελληνική αλάτα του Καίσαρα (Πράσινη σαλάτα με σαλάμι Λευκάδος, παραδοσιακό ιταλικό ντρέσινγκ (αντσούγια & σκόρδο), ψητό κοτόπουλο & γραβιέρα Κρήτης)6,50

Η Πράσινη (Πράσινη σαλάτα με ανθότυρο, μυρωδικά & πιπεριές, φρέσκο ρόδι, πετιμέζι, βινεγκρέτ βαλσάμικο & καρύδια)5,50

Η Δική μας Χωριάτικη (Η δική μας εκδοχή της χωριάτικης ελληνικής σαλάτας με επιπλέον φύλλα κάπαρης, κριθαρένια παξιμάδια & αυγό)6,00

Ο Σόνος & τα Ζυμαρικά (Σόνος μαριναρισμένος με φρέσκα μυρωδικά, ζυμαρικά, βινγκρέτ λάιμ, τσιπς από ραπανάκια, ντοματίνια & πιπεριές)6,00

Η φρουτένια (Λόλο ρόσσο, αγγούρι, μανούρι σχάρας, βινεγκρέτ φράουλας, σταφίδες, ξινόμηλο, νάτσος, κουκουνάρι) 7,00

Κυρίως Πιάτα €

Σο χοιρινό (Χοιρινό φιλέτο μαριναρισμένο με μουστάρδα dijonaise & καπνιστή γλυκιά πάπρικα) 10,00

Σο μοσχάρι (Καρδιά από μοσχαρίσιο φιλέτο στη σχάρα με σάλτσα κόκκινων πιπεριών) 14,00

Σο κοτόπουλο (τήθος και μπούτι χωρίς κόκκαλο, ψημένο στη σχάρα με αρωματικό βούτυρο) 8,00

Σο φιλέτο ολομού (Φιλέτο σολομού* με ντρέσινγκ πορτοκαλιού, κόλιανδρο και καπνιστό 

χοντρό αλάτι) 12,00

Η γαρίδα (Γαρίδες σχάρας* με αρωματικό ντρέσινγκ εσπεριδοειδών) 10,00

*Όλες οι μερίδες συνοδεύονται με γαρνιτούρα από ψητά λαχανικά ή φλουδάτες πατάτες με 

μυρωδικά

Η Πίτσα & το Καλτσόνε €

Η μαργαρίτα (Πίτσα μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, τυρί & φρέσκο βασιλικό) 6,50
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Σο προσούτο (Πίτσα με προσούτο, μοτσαρέλα, ρόκα, παρμεζάνα & αρωματικό λάδι λευκής τρούφας) 9,00

Η OpenHouse (Πίτσα με ζαμπόν, μπέικον, γκούντα, μανιτάρια, πιπεριές & φλούδες παρμεζάνας) 8,50

Σα Αλλαντικά & το Καλτσόνε (Kαλτσόνε με ζαμπόν, τσορίθο, καπνιστή γαλοπούλα, γκούντα) 8,00

Η Ελαφριά Γαλοπούλα με Συρί light (Καπνιστή γαλοπούλα & τυρί light) 7,00

Η ελληνική (Φέτες ντομάτας, πιπεριές, ελιές & τυρί φέτα με ρίγανη) 8,00

Πίτσα με 4 Συριά (Γκούντα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, γκοργκοτζόλα) 8,00

Η Νηστίσιμη (Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, νηστίσιμο τυρί και λαχανικά) 7,00

7,00
Όλες οι πίτσες περιέχουν σάλτσα ντομάτας, τυρί γκούντα & είναι ψημένες στην πέτρα.                                       

Επιλογή τυριού μοτσαρέλα +1.00€. Επιπλέον είδος +0.50€.

H Πάστα & το Ριζότο €

Με ζυμαρικά της δική σας επιλογής: πένες, λιγκουίνι, παραδοσιακά κρητικά 

σκιουφιχτά, σπαγγέτι.
H Αυθεντική Καρμπονάρα (Ιταλική σάλτσα καρμπονάρας μόνο με τσιγαρισμένο χοιρινό, 

αυγό, παρμεζάνα & σπασμένο μαύρο πιπέρι) 9,00

Η Ντομάτα (άλτσα από αργοψημένες φρέσκες ντομάτες, σκόρδο & βασιλικό) 5,50

Σα Συριά (άλτσα τιρολέζε με παρμεζάνα, γκοργκοντζόλα, μασκαρπόνε & λίγη ντομάτα) 7,50

Η Αυθεντική Μπολονέζ (Mπολονέζ με νωπό μοσχαρίσιο κρέας κομμένο σε κυβάκια) 9,00

Aglio, Olio e Peperoncino (Ελαιόλαδο με ελαφρύ άρωμα σκόρδου, καυτερή πιπερίτσα, 

κρουτόν και μαϊντανό) 6,50

Σο κοτόπουλο με κάρυ (οταρισμένο κοτόπουλο με πιπεριές & κρέμα γάλακτος, με κάρυ και 

μαϊντανό) 8,00

Οι γαρίδες (Γαρίδες καθαρισμένες*, κολοκύθι, σάλτσα οστρακοειδών) 10,00

Σο ριζότο (Ριζότο με άγρια μανιτάρια & λάδι τρούφας) 8,00

*κατεψυγμένο

Παιδικό Menu €

Παιδικά ζυμαρικά (Παιδικά ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας & τριμμένη φέτα, ελαιόλαδο ή 

βούτυρο) 4,00

Παιδικό κοτοπουλάκι (Σρυφερά φιλετάκια κοτόπουλου με πατατοφατσούλες & κέτσαπ) 5,00

Παιδική σαλάτα (αλάτα με στικς αγγούρι & τρίγωνα ντομάτας) 3,50

Παιδική πίτσα (Παιδική πίτσα με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, ζαμπόν & γκούντα) 4,50

Σα άντουϊτς €

Σο Κουλούρι (Κουλούρι, μορταδέλα, τυρί μανούρι, ντομάτα, μαρούλι και ντρέσινκ μουστάρδας 

με μέλι) 2,00

Η Λευκή Μπαγκέτα (Λευκή μπαγκέτα, ζαμπόν, τυρί γκούντα, ντομάτα, μαρούλι και ντρέσινκ 

μουσταρδομαγιονέζας) 2,50

Η Μπαγκέτα Θεσσαλονίκης (Λευκή μπαγκέτα με σουσάμι, ψητό κοτόπουλο, καρδιές 

μαρουλιού, ντομάτα, φλοίδες παρμεζάνας και μαγιονέζα) 2,50
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Η Μαύρη Μπαγκέτα (Μπαγκέτα σίκαλης, πεπερονάτα με σάλτσα ντομάτα, ψητά λαχανικά, 

τυρί φέτα και ρίγανη) 2,00

Σο Μικρό Πολύσπορο (Ψωμάκι με σπόρους, καπνιστή γαλοπούλα, τυρί τσένταρ, μαρούλι 

άισμπεργκ, και σος κόκκινης πιπεριάς) 1,50

ερβίρονται έως τις 17:00

Snack - Μικρά γεύματα €

Burger (Μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα, τσένταρ, μπέικον, ριλίς σως. ερβίρεται με 

πατάτες & σως μπάρμπεκιου.) 7,00

Η τορτίγια (Φρεσκοψημένο κοτόπουλο με ψιλοκομμένα ψητά λαχανικά, μαρούλι, τυλιγμένα σε 

φύλλο τορτίγιας. ερβίρεται με πράσινη σαλάτα.) 5,50

Club Sandwitch (Φρεσκοψημένο κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, μπέικον, μαγιονέζα,

γκούντα, αυγό. ερβίρεται με πατάτες & σως μαγιονέζας.) 6,00

Ποικιλίες - Varieties €

Ποικιλία από Ψητά Λουκάνικα (Με αφράτες πιτούλες και σως αρωματικής μουστάρδας) 10,00

Ποικιλία Συριών (Γραβιέρα Κρήτης, βραχάκια παρμεζάνας, μανούρι, κατίκι, μετσοβόνε) 10,00

Ποικιλία Αλλαντικών (Προσούτο, τσορίθο, σαλάμι αέρος, ζαμπόν, καπνιστή γαλοπούλα) 10,00

Ποικιλία ανάμεικτη αλλαντικών & τυριών 10,00

Σα Γλυκά μας

Cheese Cake (Σριφτό στρώμα μπισκότου με κρέμα τυριού & ζελαρισμένα κόκκινα φρούτα) 4,00

Pizza Ferrero (Σραγανή ζύμη πίτσας με 2 σοκολάτες & καραμελωμένα φουντούκια) 4,00

Σιραμισού (Μπισκότα savoyard με κλασσική κρέμα τιραμισού, αρωματισμένη με λικέρ 

πικραμύγδαλο) 4,00

Λευκά Κρασιά (ποτήρι 200ml / φιάλη 750ml) €

Εξ’ Αρνών ποτήρι 4,00/15,00

Λημνία Γη 4,00/16,00

Μαντινεία Σσέλεπου 5,00/17,00

Αλεξάνδρα 6,00/22,00

Πύλη 6,00/22,00

Κτήμα Γεροβασιλείου 6,00/22,00

Σέχνη Αλυπίας 6,00/22,00

Βιβλία Χώρα 6,00/23,00

Κλειδί 7,00/25,00

αντορίνη ιγάλα 7,00/27,00

Μαλαγουζιά Γεροβασιλείου 7,00/28,00

Όβηλος 8,00/30,00
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Ροζέ Κρασιά (ποτήρι 200ml / φιάλη 750ml) €

Εξ Αρνών 4,00/16,00

Ακακίες 4,00/16,00

Πύλη 6,00/22,00

Βιβλία χώρα 6,00/23,00

Κόκκινα Κρασιά (ποτήρι 200ml / φιάλη 750ml) €

Αγιωργήτικο Ημίγλυκο 4,00/16,00

Εξ’ Αρνών 4,00/16,00

Παράγκα 6,00/19,00

“F” Nico Lazaridi 6,00/22,00

Πύλη 7,00/26,00

Αβαντίς Syrah 7,00/27,00

Βιβλία Χώρα 7,00/27,00

Ράμνιστα 7,00/28,00

Γεροβασιλείου 8,00/29,00

Νεμέα Δρυόπη (Reserve) 8,00/30,00

Cava Αμέθυστος 10,00/38,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 16/06/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

ημείωση σχετικά με το μενού:
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