
Σαλάτες €

Κρητική (κριθαρένιο μπώλ παξιμαδιού, αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές, φρέσκια ξινομυζήθρα, κάπαρη)5,50

Χωριάτικη (αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές, φέτα) 4,50

Μπαχάλικο (παξιμάδι κρίθινο, μαρούλι, λόλα, καρότο, σταφίδα, ξιμόμηλο, μπεικον, ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριές, φρέσκια ξινομυζήθρα, σως βαλσάμικου με μέλι)5,50

Σου Μανάβη (διάφορα πράσινα λαχανικά, ντοματίνια, λάχανο, τυρί τριμμένο, σως μουτάρδας με μαγιονέζα & λεμόνι)5,00

Κόσλοου (λάχανο, καρότο & μαγιονέζα) 4,00

Συροκαυτερή (φέτα, κρέμα γάλακτος, πιπεριές, πάπρικα, μπούκοβο) 3,50

Σζατζίκι (αγγούρι, γιαούρτι, σκόρδο, ελαιόλαδο, ξύδι) 2,50

Μπαχαλομεζεδάκια €

Φρέσκια Ξινομυζήθρα 3,00

Φέτα Λαδορίγανη 2,50

Φέτα χάρας με Θυμάρι (φέτα, ντομάτα, πιπεριές, κρεμμύδι, θυμάρι) 4,00

Φέτα με ουσάμι & μέλι 4,50

Γραβιέρα 4,00

αγανάκι Γραβιέρα 4,50

Μπουγιουρντί (τυρί, φέτα, φρέσκια ξινομυζήθρα, γραβιέρα, πιπεριές, κρεμμύδι, σάλτσα ντομάτας) 5,00

Κανταϊφι "Μπαχάλικο" (τυρί, μπέικον, κρέμα γάλακτος, σκόρδο, πιπεριές) 5,00

Ντολμαδάκια της Μαμάς (αμπελόφυλλα, ρύζι, λαχανικά, μυρωδικά & λεμόνι) 5,00

Μανιτάρια χάρας (πλευρώτους με σως βαλσάμικου & μελιού) 4,50

Χοχλιοί Μπουμπουριστοί (χοχλιοί, ελαιόλαδο, χωριάτικο ξύδι, αρισμαρί) 4,00

Χωριάτικες Πατάτες (τηγανητές κυδωνάτες) 2,50

Χωριάτικες Πατάτες με Συρί (τηγανητές κυδωνάτες) 3,50

Ντάκος (τριμμένη φρέσκια ντομάτα, φρέσκια ξινομυζήθρα, ελαιόλαδο & ρίγανη) 2,50

Φάβα (κρεμμυδάκι & ελαιόλαδο) 3,00

Φαβοκεφτέδες (φάβα, κρεμμύδι, αυγό, 5 τεμ.) 3,80

Κολοκυθάκια Σηγανητά 3,50

Κολοκυθοκεφτέδες (κολοκύθι, ντομάτα, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, φρέσκος δυόσμος, αυγό, 

φρυγανιά) 4,00

Κεφτεδάκια Σηγανητά (μοσχαρίσιος κιμάς, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανός, αυγό, μπαχαρικά, 

φρυγανιά τριμμένη, 6 τεμ.) 4,00

"Ο Μπεκρής" έγινε Μπάχαλο (χοιρινό, κρασί, ελαιόλαδο, λουκάνικο, μπέικον, καρότο, κολοκύθι, 

μπαχαρικά) 4,80

Σηγανιά (χοιρινός λαιμός, πασέτα, ελαιόλαδο, κρασί, μπαχαρικά & φρέσκια ξινομυζήθρα) 4,50

Μεθυσμένο Κοτόπουλο (φιλεταρισμένο κοτόπουλο σε μπουκιές, πιπεριές, κρασί, ελαιόλαδο, 

καρύδια, σταφίδες, μέλι & σουσάμι) 5,00

Κοτοτηγανιά με Μέλι (φιλεταρισμένο κοτόπουλο, ελιαόλαδο, μουστάρδα, μέλι) 5,50

ουτζουκάκια μυρνέικα (μοσχαρίσιος κιμάς, σκόρδο, κύμινο, αυγό, κρεμμύδι, φρυγανιά, 

σάλτσα ντομάτας, 5 τεμ.) 4,80

ΠιτσΑπάκι (πίτα, σάλτσα ντομάτας, απάκι, γραβιέρα & μπαχαρικά) 5,00

Μπαχάλικο παρατρίχα καφενές
(Μιλάτου 16, Ηράκλειο, Κρήτη)
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τραπατσάδα (ελαιόλαδο, αυγό, ντομάτα-έξτρα υλικό 0,30 €) 3,50

φουγγάτο (αυγά, ελαιόλαδο, πατάτες, κολοκυθάκια-έξτρα υλικό 0,30 €) 4,00

Ομελέτα με Απάκι (ελαιόλαδο, αυγά, απάκι) 5,00

υκώτι αβόρε (αρνίσιο συκώτι, ελαιόλαδο, αρισμαρί, χωριάτικο ξύδι) 4,50

Λουκάνικο Ξυδάτο -

Μπάχαλο για Δύο €

ΠιτσΑπάκι XL (πίτα γίγας, σάλτσα ντομάτας, απάκι, γραβιέρα & μπαχαρικά) 7,50

κεπαστό Κοτόπουλο (πίτα γίγας, σάλτσα ντομάτας, φιλεταρισμένο κοτόπουλο, μπέικον, τυρί τριμμένο, σως μαγιονέζα με μουστάρδα & πάπρικα)7,00

Ριζότο "Μπαχάλικο" (ρύζι, κρέμα γάλακτος, σκόρδο, απάκι, ντοματίνια, πιπεριές, αρισμαρί) 5,50

Σχάρας €

Μπιφτέκια Μοσχαρίσια με Πατάτες (μοσχαρίσιος, κιμάς, μπαχαρικά, ελειόλαδο, κρεμμύδι, 

σκόρδο, αυγό, μαϊντανός, τριμμένο παξιμάδι, 3 τεμ.) 6,00

Πασέτα με Ρύζι 5,50

Φιλέτο Κοτόπουλο με Πατάτες 6,00

Χοιρινό Φιλεταρισμένο (λαιμός) με Πατάτες 5,80

Κεμπάπ (3 κεμπάπ, πίτα, πάπρικα, ντομάτα, κρεμμύδι, σως σκόρδου με γιαούρτι, πατάτες τηγανητές) 6,00

Θαλασσινά €

Χταπόδι χάρας* 7,00

Καλαμαράκια Σηγανητά* με Πατάτες 6,50

Γαρίδες χάρας* (γίγας 5 τεμ.) 7,00

Γαρίδες Σηγανητές* (γίγας 5 τεμ.) 7,50

Γαρίδες αγανάκι* 7,50

Γαύρος Σηγανητός 3,50

Γαύρος Μαριναρισμένος με Ούζο 3,50

αρδέλα χάρας 5,00

αρδέλα Ξυδάτη 5,00

Ποικιλίες €

Κρεατικών Μεγάλη (2 μπιφτέκια μοσχαρίσια, φιλέτο κοτόπουλο, πασέτα, λαιμός, λουκάνικο, πίτες, 

πατάτες) 14,00

Ρακοποικιλία (4 πιατάκια ημέρας & 1 καραφάκι ρακί) 7,50

Πρίν τη Λυπητερή (επιδόρπια) €

Πιατέλα με Φρούτα Εποχής 4,50
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Σηγανίτες 2,50

Γιαούρτι με Μέλι 2,80

Κρέπα με οκολάτα 3,00

Φρέσκια Ξινομυζήθρα με Μέλι και Κανέλα 3,50

Γλυκά του Κουταλιού 2,50

Γλυκό Ημέρας 2,50

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 26/06/2015.

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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