




Κρεατομεζέδες 

 

 

 

 

 

Ποικιλίες/μεγάλοι μεζέδες 

Σαλάτα ρόκας με ντομάτα, ανθότυρο 

Ηπείρου & μπαλσάμικο 

5.00 

Πολίτικη με λάχανο, καρότο, σέλινο, 

πιπεριά Φλωρίνης 

5.00 

«Φτερωτή»…πράσινη με κοτόπουλο, 

μπέικον & βινεγκρετ αντζούγιας 

7.20 

Βουβαλίσια μοτσαρέλα Σερρών σε 

σαλάτα ρόκας με ντομάτα, πέστο 

λιαστής ντομάτας & βασιλικό 

8.50 

Γραβιέρα Σφακίων παλαιωμένη 4.80 

Μαστέλο Χίου στη σχάρα  5.80 

Γκερεμέζι με σαλάμι Λευκάδος  5.50 

Ανθότυρο Ηπείρου παναρισμένο με 

σουσάμι, μαυροκούκι & θυμάρι 

5.50 

 

Think…meze (ποικιλία μεζέδων για 2 άτομα) 12.00 

Ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα 

Τα λουκάνικα τα παρασκευάζουμε μόνοι μας 

χρησιμοποιώντας φρέσκα ελληνικά κρέατα και 

τοπικές ελληνικές παραδοσιακές συνταγές. Η 

ποικιλία περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά 

είδη: με τυριά, με κοτόπουλο, με πράσσο & 

καυτερό μπούκοβο και με λιαστή ντομάτα & 

θυμάρι. 

9.50 

Ποικιλία αλλαντικών/τυριών 14.00 

Ποικιλία κρεατικών (για 2 άτομα)…φιλετάκια 

κοτόπουλο, χοιρινά μπριζολάκια, μοσχαρίσια 

μπιφτεκάκια, χωριάτικο λουκάνικο, πατάτες, 

πίτες, σως 

15.00 

Χοιρινό κότσι στο φούρνο με μελωμένες 

πατατούλες (κατόπιν κράτησης) 

18.00 

Πίτες / Ψωμί 0.80 

 

Ομελέτα με καβουρμά ανάμικτο Μακεδονίας 5.50 

Φτερούγες κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα BBQ 5.50 

Πιτάκια Καισαρείας…με παστουρμά Κομοτηνής 5.50 

«Μαλλιαρά μπουρεκάκια» με κιμά, μανιτάρια, σάλτσα 

φραγκοστάφυλου & γιαουρτιού 

5.50 

Κεμπάπ Πολίτικο (γιαουρτλού) 8.50 

Πιο…Ελληνικό burger με χοιρινά μπριζολάκια, τζατζίκι, 

ντομάτα, κρεμμύδι & μουστάρδα 

7.00 

Burger γαλοπούλας με ψητή πιπεριά Φλωρίνης, ρόκα & 

ξύγαλο Σητείας 

7.00 

Mini Burgers… 3 mini μοσχαρίσια burgers με πίκλες, κέτσαπ, 

μαγιονέζα, τυρί 

7.80 

Burger Black Angus με λογάδι, ρόκα, μανιτάρια, αγιολί  9.00 

Καπνιστή μπριζόλα με ανανά & φραγκοστάφυλο 7.50 

Κρεατόβεργες χοιρινές ή κοτόπουλο (μερίδα 3τμχ, 

πατάτες, πιτες, σαλάτα) 

7.50 

Ποντιακή κρέπα γίγας με ψιλοκομμένα χοιρινά 

μπριζολάκια, πιπεριές, κρέμμυδι, ντομάτα, γιαούρτι 

9.00 

 

Πατάτες για γενναίους…κυδωνάτες στο τηγάνι 

με σκορδάλατο & πικάντικη σάλτσα ντομάτας 

3.50 

Ρεβυθοκεφτέδες (φαλάφελ) σε πίτα με κρέμα 

αβοκάντο 

5.80 

«Βούτες» τρία διαφορετικά dip: τυροκαυτερή, 

κρέμα αβοκάντο, πικάντικη σάλτσα ντομάτας & 

κριτσίνια 

3.50 

Μανιτάρια φουρνιστά με σκορδοβούτυρο 5.50 

Ζεστή πατατοσαλάτα με απάκι κοτόπουλο, 

λιαστή ντομάτα, αυγό & ξύγαλο Σητείας 

6.50 

 

Μεζεδάκια με βάση τα λαχανικά 

Σαλάτες & τυριά 

Σας άρεσε το φαγητό; 

Κεράστε μια γύρα 

σωλήνες μπύρας τους 

μάγειρές μας με €3.00 

και η ‘’απάντησή’’ τους 

θα σας εκπλήξει! 
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