MENU

Ορεκτικά MEZZE

Σαλάτες

Φάβα με λάδι καπνιστής πάπρικας
& κρουτόν αραβικής πίτας

4,10€

Σαλάτα χόρτα εποχής με ντοματίνια
& φρυγανισμένο ψωμί

7,90€

Λευκή ταραμοσαλάτα με τρίμμα
αυγοτάραχο

4,30€

Ντάκος με κάπαρη & φρέσκια ρίγανη

6,70€

Σπιτική τυροκαυτερή με δύο λογιών
τυριά & λιαστή ντομάτα

4,20€

Σαλάτα ελληνική κλασσική

6,90€
6,90€

Τζατζίκι κλασσικό

3,90€

Σαλάτα πολίτικη με σταφίδες &
βινεγκρέτ καρότου με ξύδι
τριαντάφυλλο

Κρητικό ξύγαλο

3,90€

7,90€

Παντζαροσαλάτα με καρύδια &
κουλούρι Θεσσαλονίκης

4,10€

Σαλάτα “Καστελόριζο” με πανδαισία
λαχανικών, τουρσί & παλαιωμένο ξύδι

8,90€

Μους καπνιστής μελιτζάνας

4,20€

Σαλάτα κους κους με ροβίτσα,
ψητά λαχανικά & μαστέλο σχάρας

Ψητή φέτα με μέλι λεβάντας &
κρουτόν βρώμης

6,90€

Πατατοσαλάτα με καλαμάρι μαρινάτο

8,90€
8,40€

Τηγανιά μανιταριών με φρέσκα
μυρωδικά, σκόρδο & γραβιέρα

7,70€

Καβουροσαλάτα με μαγιονέζα
λεμονιού & ξινόμηλο

8,90€

Χαλουμοκεφτέδες με τσάτνεϊ
αχλάδι τζίντζερ

7,90€

Σαλάτα ντοματίνια με κατίκι
Δομοκού & κουλούρι Θεσσαλονίκης

7,90€

Στριφτοτυρόπιτα με μέλι & σουσάμι

7,40€

Κολοκυθάκια τηγανιτά με
τριμμένη γραβιέρα

5,70€

Σαλάτα κόκκινο λάχανο, ρόκα &
λόλα με πορτοκάλι, ξηρούς καρπούς
& βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

Ζουμερό σαγανάκι τυριών σε κανταΐφι

7,90€

Ψωμάκια με αλοιφή & κρητικές ελιές

1,40€

Σπιτικές τηγανιτές πατάτες

3,90€

Σούπα ημέρας

6,50€

Εξτραβαγκάντζες by Greg Helmis – “Με Ζεν”
Πανσέτα καπνιστή σχάρας με χόρτα

11,50€

Σπιτικός καβουρμάς με αυγά μάτια

8,90€

Μπιφτέκι πρόβειο με σάλτσα
γιαούρτι, ντομάτα, κρεμμύδι & πίτα

8,00€

Καπνιστή τσιπούρα με sweet
chili ντομάτας

6,50€

Λούζα τόνου με κρούστα μπαχαρικών

6,50€

Καλαμάρι caccio e peppe

9,40€

Στιφάδο μυλοκόπι με σταφίδες

13,00€

MENU
Θαλασσοmezze

Κρεατοmezze
Κεφτεδάκια σε κρέμα φέτας με
στικς πατάτας

7,90€

Λουκάνικο χωριάτικο με χειροποίητη
κάρυ κέτσαπ

8,00€

Γαύρος μαρινάτος με φινόκιο
τουρσί, λάδι μαστίχας &
σκορδόψωμο
Γύρος τόνου

11,50€

Τηγανιά με αυγά μάτια, απάκι
& φριτάτα πατάτας

7,90€

Γιουβετσάκι κοκκινιστό με γαρίδες

11,50€

Σουτζουκάκια κοτόπουλου σχάρας,
δικός μας πελτές ντομάτας, σουσάμι
& μελάσσα

11,50€

8,70€

Λαζανάκι με στιφάδο χταποδιού
Χυλοπίτες λεμονιού με μυλοκόπι,
καλαμάρι, κάπαρη & άνηθο

12,50€
8,50€

Τας κεμπάπ μόσχου στη γάστρα
με πορτοκάλι & κοκκάρια

12,50€

Μύδια αχνιστά με λεμονόχορτο,
σκόρδο & μπούκοβο

Κόκκορας παστιτσάδα με
χοντρό μακαρόνι

12,00€

Καλαμάρι σχάρας με φάβα &
λαδολέμονο μαϊντανού

Γαμοπίλαφο “Mezze” με
αρνάκι γάλακτος & μπόλικο
σπασμένο πιπέρι

14,50€

Σούβλες MEZZE (2 ατόμων)

Σαρδέλες σχάρας παντρεμένες

6,20€

10,50€
7,70€

Χταπόδι* σχάρας με τζατζίκι
παντζαριού

10,50€

Γαρίδες σχάρας

16,00€

Φρέσκο γαριδάκι τύπου Σύμης
στο τηγάνι

11,00€

Καλαμαράκια* στο τηγάνι

9,30€

Σούβλα κοτόπουλο με
σπιτικές τηγανιτές πατάτες

20,80€

Σούβλα χοιρινή με ψητά λαχανικά

23,80€

Σούβλα μοσχαράκι γάλακτος
με αρωματικό ρύζι

27,00€

Μπακαλιάρος* τηγανιτός με
σκορδαλιά

10,50€

Σούβλα σολομού με πατατοσαλάτα

26,80€

Μπαρμπούνια τηγανιτά ή ψητά

14,50€

Σούβλα θαλασσινών (φρέσκος
τόνος, γαρίδες, καλαμάρι, χταπόδι)
με πατατοσαλάτα

29,80€

Τσιπούρα ολόκληρη σε
κρούστα αλατιού

14,50€

Executive chef : Βασίλης Καφαλούκος
Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο & στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε
extra παρθένο ελαιόλαδο Σητείας. * Κατεψυγμένο.
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Κ. Παπαθεοδώρου.

Χταποδάκι τηγανιτό
Ψιλό ψαράκι εποχής στο τηγάνι

12,00€
7,70€

Γλυκά
Ρωτήστε μας για τα γλυκά ημέρας
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ
ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Δημ. Φόρο, service & ΦΠΑ.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα-δελτία παραπόνων κοντά στην είσοδο.

