
Ορεκτικά €

Γιαπράκια αυγολέμονο (Με νωπό κιμά, ρύζι, άνηθο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι φρέσκο και δυόσμο, 

τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα) 5,50

Γιαλαντζί ντολμαδάκια με τζατζίκι (Με νωπό κιμά, ρύζι, άνηθο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι φρέσκο και 

δυόσμο, τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα) 4,20

Μανιτάρια (Με λεμόνι, ρίγανη, θυμάρι και ελαιόλαδο) 5,20

Μπουγιουρντί (Ελληνική φέτα, γκούντα, φρέσκο βούτυρο, καυτερή πιπεριά, ντομάτα, διάφορα 

μπαχαρικά) 4,50

Συροκροκέτες  (Με διάφορα κίτρινα τυριά) 3,50

Φασόλια γίγαντες (το φούρνο με ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό, καρότο, πιπεριά, σέλινο, ρίγανη, 

θυμάρι και ελαιόλαδο) 3,80

Κολοκυθάκια τηγανητά με τζατζίκι 3,60

Πατάτες τηγανητές νωπές 2,80

Πατάτες τηγανητές νωπές με κεφαλοτύρι 3,30

Πατάτες φούρνου νωπές 3,50

Κους-κους βουτύρου (Παραδοσιακό ελληνικό ζυμαρικό) 3,00

Καυτερή πιπεριά λαδόξυδο (Πράσινη καυτερή πιπεριά ψημένη στα κάρβουνα) 1,60

Μελιτζάνα ψητή (τα κάρβουνα, με μαϊντανό, πιπεριά φλωρίνης, φέτα, διάφορα μπαχαρικά και 

ελαιόλαδο) 4,00

Ρώσικη (Μαγιονέζα, φρέσκο αυγό, χοιρινή ωμοπλάτη, αγγουράκι τουρσί, μπιζέλι, πατάτα, καρότο) 3,20

Σζατζίκι (Δικής μας παραγωγής με φρέσκο αγγουράκι, άνηθο, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο και ελαιόλαδο) 2,80

Συροκαυτερή (Ελληνική φέτα, δουλεμένη στο χέρι, με καυτερή πιπεριά, διάφορα μπαχαρικά, ξύδι 

και ελαιόλαδο) 3,00

Πάπρικα (πικάντικο συνοδευτικό κρεατικών σχάρας και σούβλας) 2,00

Μουσταρδομαγιονέζα 2,00

Σαραμοσαλάτα (αλάτα από ταραμά, λιωμένη πατάτα, λεμόνι και ελαιόλαδο) -

Ελιές (Ελληνικές εκλεκτές ελιές πασπαλισμένες με ρίγανη και ελαιόλαδο) 1,80

Φέτα (Ελληνικό τυρί Π.Ο.Π από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα) 2,80

Φέτα ψητή 3,50

Κεφαλοτύρι σαγανάκι 4,00

Χαλούμι τηγανητό (Κυπριακό παραδοσιακό τυρί) 4,50

Μετσόβου (Ελληνικό καπνιστό τυρί από αγελαδινό, πρόβειο και κατσικίσιο γάλα) 4,20

Πατάτα γεμιστή 4,00

Πιπεριά γεμιστή 3,80

αλάτες €

Αγγουροντομάτα (Αγγούρι, ντομάτα, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, ελαιόλαδο) 3,30

Πράσινη σγουρή (Φρέσκια πράσινη σαλάτα με άνηθο, κρεμμυδάκι, ξύδι ή λεμόνι και ελαιόλαδο) 3,20

Πικάντικη (Άσπρο λάχανο, καρότο, σέλινο, κόκκινη και πράσινη πιπεριά, με ξύδι ή λεμόνι και 

ελαιόλαδο) 3,30
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Χωριάτικη (Ντομάτα, αγγούρι, φέτα, αυγό, ελιές, κρεμμύδι, πιπεριές και ελαιόλαδο) 5,20

Ρόκα Παρμεζάνα (Χοντροκομμένη ολόφρεσκη ρόκα με παρμεζάνα, βαλσάμικο και ελαιόλαδο) 4,20

πέσιαλ (Μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, αγγουράκι, κρουτόν, παρμεζάνα, κουκουνάρι, λιαστή ντομάτα, 

βαλσάμικο, ελαιόλαδο) 6,50

Ζόχια (Χόρτα βραμένα και σερβιρισμένα με ελαιόλαδο) 4,30

Παντζάρια (Φρέσκα βραστά παντζάρια με ή χωρίς σκόρδο, βαλσάμικο και ελαιόλαδο) 4,00

Φλωρίνης πιπεριές (Κόκκινες γλυκές πιπεριές στα κάρβουνα με ξύδι βαλσάμικο και ελαιόλαδο) 3,60

Ποικιλία βραστών 4,50

Ποικιλία ωμών 3,80

Αλμυρά €

κουμπρί καπνιστό στα κάρβουνα 4,80

Σονολακέρδα 4,80

Αντσούγιες 2,80

τα κάρβουνα σούβλας €

Κοκορέτσι (υκωταριά αρνίσια, γλυκάδια, σκέπη, διάφορα μπαχαρικά σε αρνίσιο έντερο ψημένο 

στα κάρβουνα) 7,90

Αρνάκι κιλό (Ελληνικό νωπό και ψημένο στα κάρβουνα) 28,00

Κατσικάκι κιλό (Ελληνικό νωπό και ψημένο στα κάρβουνα) 28,00

Χοιρινή μπριζόλα σούβλας (Νωπός χοιρινός λαιμός μαριναρισμένος και ψημένος στα 

κάρβουνα) 7,50

Κοντοσούβλι (Νώπο χοιρινό κρέας μαριναρισμένο με πιπεριά, κρεμμύδι, ντομάτα, μπαχαρικά 

ψημένο στα κάρβουνα) 7,50

Γύρος (Από φρέσκο χοιρινό κρέας, μαριναρισμένο με τη συνταγή της Κληματαριάς) 7,00

Γουρουνόπουλο κιλό (Νωπό γουρουνόπουλο ψημένο ολόκληρο στα κάρβουνα) -

Κοτόπουλο ολόκληρο σούβλας 12,00

τα κάρβουνα σχάρας €

Μπιφτέκι νωπός κιμάς (Ψημένο στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη) 7,00

Μπιφτέκι γεμιστό νωπός κιμάς (Ψημένο στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη) 7,50

ουτζουκάκι νωπός κιμάς (Ψημένο στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη) 7,00

Χοιρινή σχάρας (Ψημένη στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη) 7,50

Μοσχαρίσια χάρας κιλό (Ψημένη στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη) 26,00

Μοσχαρίσια γάλακτος (Ψημένη στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη) 36,00

Παϊδάκια αρνίσια(Ψημένα στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη) 9,40

Ψαρονέφρι (Ψημένη στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη) 9,00

Κοτόπουλο φιλέτο (Μαριναρισμένο σε ελαιόλαδο, λεμόνι, μουστάρδα, κόκκινο πιπέρι,ταντούρι 

στα κάρβουνα) 7,00

Μοσχαρίσιο φιλέτο (Νωπό, ψημένο στα κάρβουνα. Ενημερώστε τον σερβιτόρο πως το προτιμάτε) 16,00
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Όλα τα κρέατα μας είναι ντόπια. Σα ψητά μας και της σχάρας συνοδεύονται με 

γαρνιτούρα.

Ειδικές γεύσεις €

Σσιγεροσαρμάς 8,00

Γλυκάδια αρνίσια τηγανητά 13,00

υκωταριά αρνίσια τηγανητή -

Σηγανιά χοιρινή 7,50

Μαγειρίτσα σπέσιαλ -

Πιάτα ημέρας €

Πήλινο 7,50

Μοσχάρι Αλή Πασά -

Κότσι χοιρινό -

Μπακαλιάρος σκορδαλιά 7,00

Καλαμαράκια τηγανητά 7,00

Κατά τη διάρκεια της αρακοστής

Μυδοπίλαφο 7,00

Γαριδομακαρονάδα -

Χταπόδι σχάρας 9,00

ουπιές στιφάδο 8,00

Καλαμάρι φρέσκο κιλό -

Γαλέος τηγανητός σκορδαλιά -

Γαρίδες κιλό -

Γλυκά €

Κυδώνι ψητό 2,00

Αρμένοβιλ 2,00

Παγωτό σπέσιαλ 2,00

Χαλβάς 1,20

Πορτοκάλι γλυκό -

Μπύρες €

Amstel 500ml 3,30

Heineken 500ml 3,50

Kaiser 500ml 3,50

Myrtos 500ml 3,30

Fix Dark 500ml 3,30

3 / 5



Fix Dark 300ml 3,30

Βαρέλι 500ml 3,50

Βαρέλι 300ml 2,70

Εισαγωγής

Buckler 330ml 3,50

Paulaner 500ml 5,50

Franzisxaner 500ml 5,50

Schneider 500ml 4,50

Fisher Tradition 650ml 9,50

Guinness 500ml 5,50

Deus Brut 750ml 49,00

Warsteiner 330ml 3,20

Ρετσίνες - Οίνοι €

Μαλαματίνα 500ml 3,50

Γεωργιάδη 500ml 3,50

Βαρελάκι Δράμας 500ml 3,80

Κεχριμπάρι 500ml 4,00

Χύμα 500ml (Ρετσίνα Αττικής) 3,80

Χύμα 500ml (Λευκός-Ημίγλυκος) 4,00

Χύμα 500ml (αρντονέ) 4,50

Χύμα 500ml (Ρισλινγκ) 4,50

Χύμα 500ml (οβινιόν) 4,90

Ούζα €

Αρχάκι 200ml 6,50

Σσάνταλη 200ml 6,50

Πλωμάρι 200ml 6,50

Μίνι 200ml 6,50

Μαγεία 200ml 6,50

Βαρβαγιάννη 200ml 6,50

Πιτσιλάδη 200ml 7,50

Σσίπουρα €

Ηδωνικό 200ml 8,50

Χύμα 200ml 6,00

Αναψυκτικά - Νερά €
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Coca Cola 250ml 2,00

Πορτοκαλάδα 230ml 2,00

Γκαζόζα 230ml 2,00

Λεμονάδα 230ml 2,00

ουρωτή 250ml 2,00

Νερό 1lit 1,50

Φυσικός χυμός 2,80

Καφέδες €

Εσπρέσσο 1,50

Ελληνικός 1,00

Νες καφές 1,50

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 12/03/2015.

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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