
 

 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ  

 
Μπουρέκια μελιτζάνας γεμιστά με     

ψημένο καρύδι & γλυκιά πικάντικη      

σάλτσα                                                

                                                                                                                                                                             

Φάβα  Σαντορινιά παντρεμένη με      

καραμελωμένα  κρεμμύδια                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου                                  

με σύκα μαριναρισμένα με Μεταξά,       

κόκκους καφέ, λεμονί, πορτοκάλι και 

πετιμέζι       

                                                 

Χταπόδι* σχάρας με φακόρυζο            

και σάλτσα  βαλσάμικου        

 

Κεφτεδάκια με σάλτσα γιαουρτιού      

και γλυκό του κουταλιού ντομάτα 

                                                                                                                                                                                                       

Γαρίδες* σαγανάκι με ντομάτα και       

φέτα                              

 

Σωτέ μανιτάρια πλευρώτους  με         

ντομάτα και σκόρδο              

 

Φέτα σε φύλλο κρούστας με                

θυμαρίσιο μέλι  

       

Σαρδέλα σχάρας με ψιλοκομμένη      

ντομάτα και κάπαρη  

 

Γόνος Τηγανιτός…..ταραμοσαλάτα   

 

Μύδια αχνιστά με μουστάρδα             

 

Γιαπράκια με γιαούρτι                          

 

Αυγά μάτια(4) με χειροποίητο             

μοσχαρίσιο καβουρμά                

                                                                                                               

Άρτος με συνοδευτικά                         

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

ΑΛΟΙΦΕΣ 
 

Ταραμοσαλάτα                                                                            

 

Μελιτζανοσαλάτα                                  

Με τηγανιτές μελιτζάνες και σκόρδο  

                

Τυροκαυτερή με πιπεριά καυτερή,       

χρωματισμένη από πιπεριά Φλωρίνης                                        

       4,90                                  

Χειροποίητο Τζατζίκι με σκόρδο και    

φρέσκο αγγούρι     

     

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΣΑΛΑΤΕΣ  

 
Πολιτική σαλάτα                                    

   
 

Ανάμικτη πράσινη με Μανούρι                

ψητά λαχανικά, ντοματίνια, καρύδια, 

Βινεγκρέτ  βαλσάμικο              

                                                                                                                                                      

Σαλάτα Ντάκος από χαρούπι με          

ντομάτα τριμμένη και ξινομυζήθρα  

Κρήτης  

 

Ταμπουλέ  με λευκή κινόα                    

 

Τρίχρωμα ντοματάκια με κατίκι             

Δομοκού και σάλτσα βασιλικού  

 

Χωριάτικη σαλάτα με φέτα και                 

κάπαρη 

 

Χόρτα βραστά εποχής                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Κατεψυγμένα Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α  Αγορανομικός Υπε/νος Ευάγγελος 

Ζιμπάρας «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει νόμιμο 

παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο)»  Το μαγαζί διαθέτει τα ειδικά έντυπα διαμαρτυρίας για 

αγρονομικού, υγειονομικού η φορολογικού περιεχομένου.    

 

ΣΧΑΡΑ     

                                                             
Μπιφτέκια σχάρας (300gr) μαζί με     

πατάτες τηγανιτές                             

                                                                                                                 

Φιλετάκια κοτόπουλο με μαρινάδα    

από γιαούρτι, μουστάρδα και λεμόνι 

συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές  

                       

Παϊδάκια αρνίσια (300gr)συνοδεύονται  

με πατάτες τηγανιτές     

                                                                                                          

Μοσχαρίσια  Σπαλομπριζόλα & 

σπαστές  πατάτες  

(500gr)                  

(750gr)                                                                                 

 

Μοσχαρίσιο φιλέτο (250gr) συνοδεύεται 

με σπαστές  πατάτες                                 

  

T- bone νεαρού μόσχου (500 gr)      

σερβίρετε με σπαστές  πατάτες 

                                                           

Ψαρονέφρι, πράσινο μήλο,              

γλυκιά μουστάρδα & σπαστές πατάτες 

                                                         

                                                                                       

Συκώτι μόσχου σερβιρισμένο με       

καραμελωμένα κρεμμύδια και                

πουρές πατάτας     

                                     

  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ- ΡΙΖΟΤΑ     
 

Τραχανότο με αρνί                             

 

Γιουβέτσακι  θαλασσινών                  

Μύδια, γαρίδες*, καλαμάρι*     

         

Pιζότο  μανιταριών                               

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ 
 

Σιγομαγειρεμένο μοσχάρι                     

"χουνγκιάρ" με πουρέ μελιτζάνας                                 

                          

Μοσχαρίσιες σιγομαγειρεμένες        

στηθοπλευρές συνοδεύονται με πατάτες 

τηγανιτές          

                        

Μάγουλα λεμονάτα με σπαστή        

πατάτα και τσιγαριστά χόρτα                     

 

Κότσι μοσχαρίσιο με πουρέ                      

πατάτας  

          

                                                                                                                                                                                

ΨΑΡΙΑ  
                       

Μπακαλιάρος*  με κουρκούτι                   

μπύρας σκορδαλιά από φασόλια 

Ροβίτσας     

 

Φιλεταρισμένο Λαβράκι μαζί                           

με σαλάτα από κολοκύθι και καρότο             

 

Σολομός Λεμονάτος μαζί                  

τσιγαριστά χόρτα                                                                                                     

            

Ψάρια ημέρας  τιμή κιλού                        

 

 
 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ         

  

Ψητά λαχανικά                                            

       

Βραστά λαχανικά                                  

 

Μανιτάρια σχάρας                               

 

Πουρέ Μελιτζάνας                                                                    

 


