Περί ουσίας
(Θησέως 25 και Δ.Πλακεντίας, Χαλάνδρι)

Μενού
Προμεζέδες
«Περί ουσίας» (λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, άισμπεργκ, ρόκα, κρεμμύδι, ντομάτα, σος
βινεγκρέτ )
Πράσινη (λόλα πράσινη, σπανάκι, κινέζικο λάχανο, σος λεμονιού, σουσάμι, καρότο,
κρεμμυδάκι φρέσκο)
Ρόκα (λόλα, γραβιέρα Κρήτης, ντοματίνια, παξιμαδάκια κρίθινα, κρέμα μπαλσάμικο)
Παραδοσιακή (ντομάτα, ρόκα, ξινομυζήθρα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, κάπαρη,
ρίγανη )
Παντζαροσαλάτα (μαγιονέζα, καρύδια, σκόρδο, δυόσμο)
Χόρτα
Τονοσαλάτα σε ντάκο (πιπεριές τρίχρωμες, κάπαρη, αγγουράκι τουρσί, μαγιονέζα )
Ρέγγα καπνιστή (ρέγγα ψημένη, κρεμμύδι, ρίγανη)
Φάβα ( με κρεμμύδι, λεμόνι)
Τυροκαυτερή
Γιαουρτοσκόρδιον (Τζατζίκι)
Ψωμί

Μεζέδες
Μουσακάς γιαλατζί (μελιτζάνα στο πήλινο με τυριά)
Φέτα σαγανάκι (μέλι, σουσάμι)
Πατάτες σαγανάκι (μανιτάρια, μπέικον, κρεμμύδι)
Πατάτες τηγανητές (φρέσκες σπιτικές )
Σουτζουκοπιτάκια (πολίτικο σουτζούκι, τυρί, σάλτσα γιαουρτιού (4τεμ.))

€
6,90
6,90
6,80
6,80
4,40
4,80
4,90
4,50
3,60
3,90
3,60
0,70

€
6,90
4,90
4,90
3,30
5,90

Τα μπουτάκια της χανούμισσας (κιμάς, φέτα, κρεμμύδι, σκόρδο, μυρωδικά (5τεμ.))
5,90
Καλιτσούνια (με φέτα, ανθότυρο και δυόσμο (4τεμ.))
Κολοκυθοκεφτέδες (με τυρί & σάλτσα γιαουρτιού (5τεμ.))
Μανιτάρια Πλευρώτους (ψητά με κρέμα μπαλσάμικο)

5,90
5,70
6,90

Μανιτάρια μεθυσμένα (μανιτάρια κρασάτα, σκόρδο, κρεμμύδι, καυτερή πιπεριά, άνηθο)
Σαγανάκι πολίτικο (σουτζούκι, αβγό, γραβιέρα)
Χαλούμι (ψητό με σάλτσα δυόσμου)
Πιπεριές γεμιστές (με καπνιστό τυρί και προσούτο Ευρυτανίας)
Ντολμαδάκια γιαλατζί (σπιτικά με αμπελόφυλλο)

6,50
6,40
6,40
4,90
6,90
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Κρεατομεζέδες
Κρασοτηγανιά πικάντικη (χοιρινό πικάντικο τηγανητό με φέτα, σβησμένο με λευκό κρασί )
Μπεκρή μεζέ (χοιρινό κοκκινιστό με κεφαλοτύρι)
Χουνκιάρ Μπεγεντί (μοσχάρι σε κόκκινη σάλτσα με πουρέ μελιτζάνας)

€
7,50
7,70
8,90
7,90
6,50
7,20
5,50
6,90
6,90
6,50
7,50

Γιουβέτσι μοσχαράκι (μοσχαράκι με μανέστρα)
Κεφτεδάκια της μαμάς (με μυρωδικά)
Κοτόπουλο Χιώτικο (με μαστίχα Χίου, μανιτάρια & λευκό κρασί)
Κεμπάπ ψητό (σε πιτούλα με σάλτσα πικάντικη)
Φιλετάκια κοτόπουλου (μαριναρισμένα με ψητά λαχανικά)
Μπριζολάκια «περί ουσίας» (χοιρινά, μαριναρισμένα στα κάρβουνα)
Λουκάνικα ψητά χωριάτικο (με πράσο και καπνιστό με λαχανοσαλάτα πολίτικη
Μπιφτεκάκια (μοσχαρίσια στα κάρβουνα)
Ποικιλία κρεατικών large (μπριζολάκια, μπιφτεκάκια, λουκάνικα, κοτόπουλο φιλέτο,
κεμπάπ (4ατόμων))

28,90

Ποικιλία κρεατικών medium (μπριζολάκια, μπιφτεκάκια, λουκάνικα, κοτόπουλο φιλέτο,
κεμπάπ (3ατόμων))

21,30

Ποικιλία κρεατικών small (μπριζολάκια, μπιφτεκάκια, λουκάνικο, κοτόπουλο φιλέτο,
κεμπάπ (2ατόμων))

15,30

Ποικιλία κρεατικών extra small (μπριζολάκι, μπιφτεκάκι, λουκάνικο, κοτόπουλο φιλέτο,
κεμπάπ (ατομική) )

Θαλασσινοί μεζέδες
Χταποδάκι* (ψητό με λαδόξυδο)
Χταποδάκι* (σαλάτα ψιλοκομμένο)
Γιουβετσάκι θαλασσινών* (κριθαράκι με μύδια και γαρίδες)
Μύδια σαγανάκι (σάλτσα ντομάτα και φέτα)
Μύδια κρασάτα (πιλάφι με φρέσκα μύδια ολόκληρα)
Μπακαλιάρος* (τηγανιτός ξαρμυρισμένος)
Γαύρος (φρέσκος τηγανιτός)
Γαύρος μαρινάτος (σε ξύδι και μπαχαρικά, πιπεριά Φλωρίνης)
Σαρδέλα ψητή

Μεταμεζέδες
Καζάν ντιπί
Σοκολατόπιτα με καρύδια και παγωτό
Εκμέκ με παγωτό καϊμάκι
Τιραμισού
Γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού ή μέλι
Γλυκό του κουταλιού κυδώνι ή βύσσινο
Παγωτό μπάλα βανίλια, καϊμάκι, σοκολάτα
Ποικιλία γλυκών (καζάν ντιπί, σοκολατόπιτα, τιραμισού, εκμέκ, παγωτό)

8,80

€
9,90
4,90
8,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

€
3,30
4,60
3,90
4,20
3,20
2,00
1,50
16,40
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Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 06/12/2014.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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