
Ορεκτικά €

κορδόψωμο 1,30

κορδόψωμο με τυρί 1,90

Πατάτες τηγανητές (κατ.) 2,50

Φέτα λαδορίγανη 2,50

Συροκαυτερή 2,50

Σζατζίκι 2,50

Μελιτζανοσαλάτα 2,50

Φέτα ψητή (με ντομάτα, πιπεριά καυτερή) 3,30

αγανάκι τυρί 3,00

Κασέρι τυρί 3,00

Ντάκος (με ντομάτα, φέτα, ελαιόλαδο και ρίγανη) 4,30

Συροκροκέτες 4,70

Μπουκιές κοτόπουλο 4,70

Μανιτάρια σωτέ 4,40

Μανιτάρια αλα κρεμ 4,90

Μανιτάρια γεμιστά με τυρί 4,90

Κεφτεδάκια σχάρας 5,20

Λουκάνικο σχάρας 5,20

αγανάκι φούρνου (με αυγά, ζαμπόν, μπέικον, τυρί) 5,40

Γαρίδες τηγανητές (κατ.) 9,70

Γαρίδες σαγανάκι (κατ. με φέτα & σάλτσα ντομάτας) 9,70

Ψωμάκι 0,30

Ριζότο €

Ριζότο με μανιτάρια, ντομάτα, σκόρδο, βασιλικό, τυρί 5,50

Ριζότο αλα κρεμ (με κρέμα γάλακτος, μανιτάρια, τυρί) 5,50

Ριζότο Γαλήνη (με ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, τυρί) 5,80

Ομελέτες €

Απλή (με τρία αυγά) 4,20

Διάφορα τυριά (με τρία αυγά, ένταμ, γκούντα, φέτα) 4,80

Ζαμπόν (με τρία αυγά, ζαμπόν, τυρί) 4,80

Φέτα, ντομάτα (με τρία αυγά, φέτα, ντομάτα) 4,80

Γαλήνη (με τρία αυγά, ντομάτα, πιπεριά, λουκάνικο) 5,00

Γαλήνη (επόλια)
(Αμφιαράου & Γερακίου 24, Αθήνα)

Μενού
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Πεϊνιρλί €

Συρί 4,20

Ζαμπόν, τυρί 4,60

Ζαμπόν, μπέικον, τυρί 4,80

πέσιαλ (με ζαμπόν, μπέικον, τυρί, μανιτάρια) 5,00

αλάτες €

Σου Καίσαρα (μαρούλι, κοτόπουλο, μπέικον, κρουτόν, παρμεζάνα, σως caesar) 6,00

Σου εφ (μαρούλι, λάχανο, καρότο, αγγούρι, ντομάτα, ζαμπόν, τυρί, αυγό και σάλτσα 

ντρέσινγκ) 6,00

Γαλήνη (μαρούλι, αβοκάντο, μπέικον, κρουτόν, αυγό, άνηθος, παρμεζάνα και βινεγκρέτ 

μαγιονέζας) 6,00

Κοτοσαλάτα (μαρούλι, ρόκα, κοτόπουλο, κρουτόν, καλαμπόκι, παρμεζάνα και βινεγκρέτ 

μουστάρδας) 6,00

Σου κηπουρού (μαρούλι, ξινόμηλο, φασόλι, καλαμπόκι, ρόκα παρμεζάνα και βινεγκρέτ 

μουστάρδας) 6,00

Σονοσαλάτα (μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, τόνο και μαγιονέζα) 4,50

Ανάμεικτη λαχανικών (μαρούλι, λάχανο, καρότο, ντομάτα και ελαιόλαδο με λεμόνι ή ξύδι) 5,00

Χωριάτικη (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, φέτα, ελιές, ρίγανη και 

ελαιόλαδο) 3,50

Αγγουροντομάτα (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι και ελαιόλαδο)

Πίτσες €

Συρί, σάλτσα (Μαργαρίτα) 5,90

Ζαμπόν, τυρί, σάλτσα 6,70

Με μακαρόνι (spagettini, τυρί, σάλτσα ντομάτας) 6,70

Γαλοπούλα, τυρί, σάλτσα 7,00

Καρμπονάρα (μπέικον, πιπεριά, κρέμα γάλακτος) 7,30

Ζαμπόν, μπέικον, τυρί, σάλτσα 7,50

Ζαμπόν, μπέικον, πράσινη πιπεριά (τυρί, σάλτσα ντομάτας) 7,80

Frittata (πατάτες τηγανητές, μπέικον, τυρί, σάλτσα ντομάτας) 8,20

Πιράτα (με κιμά, πράσινη και κόκκινη πιπεριά, τυρί, σάλτσα ντομάτας) 7,90

πέσιαλ Γαλήνη (ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνι, σουτζούκι, πράσινη πιπεριά, μανιτάρια, τυρί, 

σάλτσα ντομάτας) 8,40

Με κοτόπουλο (κοτόπουλο, σως μπάρμπεκιου, τυρί, σάλτσα ντομάτας) 8,40

Αγροτική (φέτα, τυρί γκούντα, φρέσκια ντομάτα, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά, σάλτσα 

ντομάτας) 8,10

Βετζετέριαν (πιπεριά πράσινη & κόκκινη, κρεμμύδι, ελιές, φρέσκια ντομάτα, τυρί, σάλτσα 

ντομάτας) 7,60

Καλτσόνε σπέσιαλ (σκεπαστή) (ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά, τυρί, σάλτσα 

ντομάτας) 7,50
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Καλτσόνε απλό (σκεπαστή) (ζαμπόν, τυρί, πιπεριά, σάλτσα ντομάτας) 6,90

Ζυμαρικά €

παγγέτι πιάτου

Ναπολιτέν (με σάλτσα ντομάτας, τυρί) 4,50

Αλ 'Ολιο (με ελαιόλαδο, σκόρδο τυρί) 4,50

Αλ πέστο (με σάλτσα πέστο και τυρί) 4,50

Μπολονέζ (με κιμά, σάλτσα ντομάτας, τυρί) 5,40

Ματριτσάνα (με σάλτσα ντομάτας, μπέικον, ζαμπόν, κρεμμύδι, τυρί) 5,40

Καρμπονάρα (με κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, τυρί) 5,40

Αραμπιάτα (με κρέμα γάλακτος, σάλτσα ντομάτας, καυτ. Πιπεριά, σκόρδο, τυρί) 5,40

Βιλιάκα (με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριές διάφορες, κρεμμύδι, τυρί) 5,40

αλσίτσια (με λουκάνικο, φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, κρέμα γάλακτος, σάλτσα ντομάτας, 

δενδρολίβανο, τυρί) 5,70

Με κοτόπουλο (φιλέτο κοτόπουλο, κρεμμύδι, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, τυρί) 6,00

Γαριδομακαρονάδα (με γαρίδες, σάλτσα ντομάτας και άνηθο) 9,70

παγγέτι φούρνου

Ναπολιτέν (με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λουκάνικο, τυρί) 5,40

Μπολονέζ (με κιμά, σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λουκάνικο, τυρί) 5,40

Καρμπονάρα (με ζαμπόν, μπέικον, κρέμα γάλακτος, τυρί) 5,40

πέσιαλ (με σάλτσα ντομάτας, κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, τυρί) 5,90

Ριγγατόνι

Γαλήνη (με κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, τυρί) 5,70

4 τυριά (με κρέμα γάλακτος, κεφαλοτύρι, γκούντα, ένταμ, φέτα) 5,70

Ριγγατόνι κοτόπουλο (με φιλέτο κοτόπουλο, κρεμμύδι, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, τυρί) 6,20

Σορτελίνι

Γαλήνη (με κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, τυρί) 6,00

Βιλιάκα (με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριές, κρεμμύδι, τυρί) 6,00

Πιάτα κουζίνας €

Πιάτα πέσιαλ (φιλέτα χοιρινά)

νίτσελ απλό 6,40

νίτσελ Βιεννουά (σνίτσελ χοιρινό με σάλτσα βουτύρου) 7,00

Χοιρινή μπριζόλα σχάρας 7,00

νίτσελ Χόφμαν (με ζαμπόν και τυρί) 7,50

νίτσελ αλά κρεμ (με κρέμα γάλακτος, μανιτάρια) 7,50

Ψαρονέφρι σχάρας 7,50

Μοσχαρίσια μπριζόλα (σταβλίσια) 8,40
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Φιλέτο αλά κρέμ (φιλέτο χοιρινό, κρέμα γάλακτος, μανιτάρια) 8,40

Μενταγιόν από φιλέτο Γαλήνη (φιλέτο χοιρινό, σάλτσα βουτύρου) 8,40

καλοπίνια μπολονέζ (φιλέτο χοιρινό, κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, τυρί, σκόρδο) 8,40

Αλ  Μπαλσάμικο (φιλέτο χοιρινό με βαλσάμικο, κρέμα γάλακτος, πιπεριές φλωρίνης) 8,40

Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος 11,00

Ποικιλία κρεάτων ατομική (φιλέτο χοιρινό, κοτόπουλο, μπιφτέκι, λουκάνικο, τυρί) 11,00

Κοτόπουλο (φιλέτο)

Κοτόπουλο σχάρας 6,40

Κοτόπουλο Αγροτικό (φιλέτο κοτόπουλο με σάλτσα ντομάτας, πιπεριές και μανιτάρια) 7,50

Κοτόπουλο αλά κρεμ (φιλέτο κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια) 7,50

Κοτόπουλο Γαλήνη (φιλέτο κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας) 7,50

Μπιφτέκι*

Μπιφτέκι σχάρας 6,40

Μπιφτέκι παρμεζάνα (με κρέμα γάλακτος και τυρί παρμεζάνα) 7,50

Μπιφτέκι γεμιστό (με τυρί, μπέικον και πιπεριές φλωρίνης) 7,50

Μπιφτέκι αλά κρεμ (με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια) 7,50

*Κιμάς φρέσκος μοσχαρίσιος

Μπύρες €

Fix (500ml) 2,60

Kaiser (500ml) 2,80

Fischer (500ml) 2,80

Heineken (500ml) 2,80

Amstel - Άλφα(500ml) 2,60

Mythos (500ml) 2,60

Μπύρα ποτήρι (500ml) 3,00

Μπύρα ποτήρι (250ml) 1,50

Αναψυκτικά €

Coca Cola (250ml) 1,10

Πορτοκαλάδα (fanta) (250ml) 1,10

Λεμονίτα (fanta) (250ml) 1,10

Sprite (250ml) 1,10

όδα (250ml) 1,10

Αναψυκτικά (330ml) 1,20

Νερό εμφιαλωμένο 1,20

Οίνοι λευκοί €
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Αγειορίτικος Σσάνταλη (750ml) -

Μοσχοφίλερο Μπουτάρη (750ml) 10,80

Μακεδονικός Σσάνταλη (750ml) 9,40

Μακεδονικός Σσάνταλη (375ml) -

Κρασί χύμα (1lt) 5,20

Κρασί χύμα (0.5lt) 2,60

Οίνοι ροζέ €

Μακεδονικός Σσάνταλη (750ml) 9,40

Μακεδονικός Σσάνταλη (375ml) -

Κρασί χύμα (1lt) 5,20

Κρασί χύμα (0.5lt) 2,60

Οίνοι ερυθροί €

Αγιωργίτικο Ε. Σσάνταλης 12,50

Μακεδονικός (750ml) 9,40

Μακεδονικός (375ml) -

Κατώγι Αβέρωφ (750ml) 14,90

Κρασί χύμα (1lt) 5,20

Κρασί χύμα (0.5lt) 2,60

Γλυκά €

Πανακότα (με σιρόπι σοκολάτα ή καραμέλα ή βύσσινο) 2,70

οκολατίνα 3,30

Προφιτερόλ 3,30

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 27/09/2015.

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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