
Σαλάτες €

Του Μερακλή (Παξιμάδι, ντομάτα, αγγούρι, ελιές, φρέσκο κρεμμύδι, κάπαρη, ρίγανη, 

μυζήθρα ή φέτα, ελαιόλαδο) 8,40

Του Τρούλλου (Μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, απάκι, γραβιέρα, μανιτάρια, φρυγανισμένο 

ψωμί, ελαιόλαδο, σως μουστάρδας) 8,60

Πασιφάι (Ρόκα, μαρούλι, κόκκινο λάχανο, καρύδια, τηγ. Ανθότυρο, μείγμα ξυδιών, 

ελαιόλαδο) 7,80

Χωριάτικη (Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, φέτα, ελιές, κάπαρη, ελαιόλαδο, 

ρίγανη) 5,80

Λαντουριστό (Παξιμάδι, τριμμένη ντομάτα, κάπαρη, ρίγανη, ελιές, ελαιόλαδο, μυζήθρα ή 

φέτα ή γραβιέρα) 5,80

Σταμναγκάθι (Κρητικό άγριο χόρτο) 6,80

Χόρτα (Βλήτα ή άγρια χόρτα εποχής) 5,50

Ανάμεικτη (Λάχανο, μαρούλι, καρότο, ελαιόλαδο) 5,20

Χειροποίητα πιτάκια €

Σφακιανή πίτα (Πίτα με μυζήθρα ψημένη στην πυρόπλακα) 5,80

Κρεατότουρτα (Πίτα με αρνί, μυζήθρα και δυόσμο) 7,80

Μαραθόπιτα (Πίτα με μάραθα ψημένη στην πυρόπλακα) 5,80

Καλλιτσούνια- μυζήθρα (Πιταράκια με μυζήθρα) 5,80

Καλλιτσούνια- χόρτα (Πιταράκια με χόρτα) 5,80

Καλλιτσούνια ανάμεικτα (Πιταράκια με μυζήθρα και χόρτα) 5,80

Κρεμμυδοκαλλιτσούνια (Πιταράκια με κρεμμύδι και μάραθο) 5,80

Σαρικοπιτάκια (Στριφτά πιταράκια με μυζήθρα και δυόσμο) 5,80

Προσφάι €

Στάκα (Ψημένο ανθόγαλο) 6,50

Στάκα με αυγά (Αυγά μάτια με στάκα) 7,50

Σφουγγάτο με λαχανικά (Βόσκικη ομελέτα με απάκια, πατάτες, κεφαλοτύρι) 5,80

Σφουγγάτο με απάκια (Βόσκικη ομελέτα με απάκια, πατάτες, κεφαλοτύρι) 6,50

Αρσενικά λουκανικά (Χειροποίητα καπνιστά λουκάνικα με κομμάτια κρέας) 6,80

Ασκύφου (Χειροποίητα χοιρινά λουκάνικα τηγανησμένα στο ελαιόλαδο) 6,80

Απάκια (Χοιρινές μπουκιές καπνισμένες με κρητικά βότανα) 6,80

Κολοκυθοποππέτες (Χειποποίητοι κεφτέδες από κολοκύθι) 5,50

Τυροποππέτες (Χειροποιήτες κατσούνες τυριών) 5,50

Αμανίτες τηγανιτοί (Φρέσκα μανιτάρια τηγανισμένα στο ελαιόλαδο) 6,50
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Αμανίτες σχάρας ( Φρέσκα μανιτάρια ψημένα στη σχάρα με μείγμα ξυδιών ή λεμόνι) 6,50

Πασιφάι σαγανάκι (Σαγανάκι με διάφορα τυριά στο φούρνο) 5,50

Γραβιέρα σαγανάκι (Σαγανάκι με γραβιέρα στο φούρνο) 5,00

Αμπελοντολμάδες ( Αμπελόφυλλα χειροποίητα γεμισμενα με ρύζι και μυρώδικα) 6,80

Ανθοί (Κολοκυθοανθοί χειροποίητα γεμισμένοι με ρυζί και μυρωδικά) 7,80

Χειροποίητες €

Φάβα 4,20

Σκορδαλιά 3,80

Τυροκαυτέρη 3,80

Τζατζίκι 3,80

Μεζεκλίκια €

Πάτημα (Κουνέλι τηγανισμένο στο ελαιόλαδο με βότανα της Μαδάρας) 7,80

Συμπέθερο (Χοιρινές μπουκιές μαγειρεμένες με μανιτάρια και πράσινη πιπεριά) 7,20

Μεζές του Μερακλή (Όρθα (κότα) μπουκιές μαγειρεμένες με ελιές, κάπαρη και κόκ. 

Πιπεριά) 7,20

Μαντινάδα (Μοσχάρι κοκκινιστό με φέτα και ψητά λαχανικά) 8,80

Μίνωας (Ρίφι στο φούρνο με πατάτες και στάκα) 10,80

Αρνάκι με σταμναγκάθι αλευρολέμονο (Αρνάκι μαγειρεμένο με το χόρτο των θεών, 

ελαιόλαδο και λεμόνι) 10,80

Πασιφάη μεζέ (Κοκκινιστές μπουκιές χοίρου, όρθας και λουκάνικου με μαραθόριζα και 

σφιακιανή γραβιέρα) 8,20

Ο πόδας του Αφέντη (Μερίδα δύο ατόμων) (Χοιρινό κότσι με πατάτες ψημένο στο 

φούρνο με σάλτσα μελιού εσπεριδοειδών και μουστάρδας) 11,80

Σφακιανό τσιγαριστό (Αρνάκι μαγειρεμένο στο ζωμό του με ελαιόλαδο) 9,20

Γαμοπίλαφο (Ρύζι βρασμένο στο ζωμό αίγας σβησμένο με στακοβούτυρο) 7,20

Γαμοπίλαφο με αίγα (Ρύζι βρασμένο στο ζωμό της αίγας σβησμένο με στακοβούτυρο 

συνοδεύεται με το κρέας) 9,20

Μακαρούνια στο ζουμί με ανθότυρο (Μακαρόνια με βρασμένα στο ζωμό αίγας 

πασπαλισμένα με ανθότυρο) 7,20

Μπουμπουριστοί (Κρητικοί χοχλιοί τηγανισμένοι στο ελαιόλαδο με αρίσμαρι και ξύδι) 7,80

Κονάκι (Κρητικοί χοχλιοί κοκκινιστοί με κρεμμύδια) 7,80

Τυριά €

Γραβιέρα 5,80

Μυζήθρα 5,50

Φέτα 4,80

Ανθότυρο 4,80

Ποικιλία τυριών 16,00
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Της ώρας €

Χανιώτικο (Χοιρινή μπριζόλα με τηγανητές πατάτες) 8,50

Ηρακλειώτικο  (Κοτόπουλο σουβλάκι με τηγανητές πατάτες) 8,50

Γαύδος (Χειροποίητο μπιφτέκι με τηγανητές πατάτες) 8,50

Λασιθιώτικο (Χειροποίητο μπιφτέκι γεμιστό με τυρί και τηγανητές πατάτες) 8,90

Πρέβελη Ρεθύμνου (Πρασάτο χοιρινό λουκάνικο με τηγανητές πατάτες) 7,50

Πατάτες €

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες (Με τυρί και ρίγανη) 3,40

Πατάτες με στάκα 6,80

Οφτή κοπελιά (Ψητή πατάτα στο φούρνο με τυριά) 3,20

Οφτή γρα (Ψητή πατάτα στο φούρνο με λάδι, ρίγανη, λεμόνι) 3,00

Ποικιλίες €

Κρεατικών (Χοιρινά μπριζολάκια, λουκάνικο, μπεφτεκάκια, κοτόπουλο σουβλάκι, πατάτες) 28,00

Μπαλωθιά (Ποικιλία με κολοκυθοποππέτες, καλλιτσούνια, τυροπποπέτες, ντολμάδες, 

ανθούς, μανιτάρια, λουκάνικα) 22,00

Ποικιλία καλλιτσουνιών (Ποικιλία με χορταρίνα, μυζηθρένια, ανάμεικτα, κρεμμυδένια 

καλλιτσούνια, σαρικόπιτες) 14,00

Ψαρομεζεκλίκια €

Μυδοπίλαφο (Κοκκινιστό πιλάφι με μύδια) 8,50

Μπακαλιάρος (Τηγανητός μπακαλιάρος με κουρκούτι ή αλεύρι) 7,50

Καλαμαράκια τηγανητά 7,50

Γαύρος μαριναρισμένος 6,50

Γλυκίσματα €

Λουκουμάδες κρητικοί (Με μέλι, σουσάμι και κανέλα) 6,00

Καλλιτσούνια με μυζήθρα και μέλι 6,50

Γραβιέρα με μέλι 6,50

Σφακιανή πίτα με μέλι 6,50

Γιαούρτι με μέλι και καρύδια 2,50

Παγωτό (η μπάλα) 2,00

Γλυκό κουταλιού κυδώνι 3,50

Έξτρα μέλι 2,00
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 16/04/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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