
Menu
ΣΑΛΑΤΕΣ
ΓευσηγνωΜία (Λόλα, ραντίτσιο, iseberg, κινέζικο λάχανο, ρόδι, dressing μουστάρδα-μέλι) ....6,50 €
Αγγουροντομάτα (ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, ελαιόλαδο) ..........................................4,80 €
Χωριάτικη (ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, ελαιόλαδο)..................................5,50 €
Μαρούλι (μαρούλι ψιλοκομμένο, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνιθο, ελαιόλαδο) ..........................4,80 €
Λάχανο-Καρότο (λάχανο, καρότο, ελαιόλαδο, λεμόνι) ..................................................4,80 €

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Φέτα λαδορίγανη ............................................................................................2,80 €
Φέτα φούρνου (ντομάτα πιπεριά ρίγανη) ................................................................4,00 €
Τζατζίκι (γιαούρτι αγγούρι σκόρδο αλάτι ξίδι λάδι) ........................................................3,00 €
Κοτοσαλάτα (κοτόπουλο,καρότο, μαϊντανό, κρεμμύδι φρέσκο, μαγιονέζα, λάδι λεμόνι) ..........5,50 €
Τυροκαυτερή ..................................................................................................3,00 €
Σαγανάκι (κεφαλοτύρι) ........................................................................................4,50 €
Φέτα - μέλι - σουσάμι ....................................................................................5,00 €
Πατάτες τηγανιτές ..........................................................................................3,50 €
Πιπεριές γεμιστές με τυρί ................................................................................4,50 €

Πιάτα ημέρας 
Ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας

Της ώρας
Χοιρινά φιλέτακια συνοδεύονται με πατάτες φούρνου ή ρύζι ......................................8,00 €
Φιλέτο κοτόπουλο συνοδεύεται με πατάτες φούρνου ή ρύζι ........................................7,50 €
Πανσετάκια χοιρινά συνοδεύεται με πατάτες φούρνου ή ρύζι ......................................8,00 €
Μπιφτέκια μοσχαρίσια συνοδεύεται με πατάτες φούρνου ή ρύζι ................................7,00 €
Μπιφτέκια κοτόπουλο συνοδεύεται με πατάτες φούρνου ή ρύζι ..................................7,00 €
Μπιφτέκια προβατίνας συνοδεύεται με πατάτες φούρνου ή ρύζι ................................8,50 €
Λουκάνικο καπνιστό συνοδεύεται με πατάτες φούρνου ή ρύζι ....................................7,00 €
Μπακαλιάρος τηγανητός με σκορδαλιά ........................................................8,00 €

Ποικιλίες κρεατικών 
Δύο ατόμων ..............................................................................................................
Κοτόπουλο φιλέτο, Χοιρινά φιλέτακια, λουκάνικο
συνοδεύεται με δύο πιτούλες, ντομάτα, κρεμμύδι, σως μουστάρδα
Τεσσάρων ατόμων ..................................................................................................
Φιλέτο κοτόπουλο, χοιρινά φιλέτακια, πανσετάκια, 
μπιφτέκι μοσχαρίσιο και μπιφτέκι κοτόπουλο
συνοδεύεται με δύο πιτούλες, ντομάτα, κρεμμύδι, σως μουστάρδα
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Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Οι τιμές και οι προσφορές του καταλόγου μας μπορούν να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση. Above prices include all legal taxes. Prices and offers are subject to change without any notification.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). 
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)

Εάν είστε αλλεργικός ή έχετε δυσανεξία σε κάποιο συστατικό των τροφίμων παρακαλώ ενημερώστε μας. 
Τα κρέατα και τα πουλερικά είναι φρέσκα. 

Οι σαλάτες και οι πατάτες είναι φρεσκοκομμένες και χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο στις σαλάτες και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα 

Aγορανομικός υπεύθυνος: Αντώνιος Τριανταφύλλου

ΜΠΥΡΕΣ
Άλφα 500ml..................................................................................2,50 €
Αμστελ 500ml ..............................................................................2,50 €
Έζα Lager 500ml............................................................................2,00 €
Έζα Premium 500ml......................................................................2,00 €
Fisher 500ml ................................................................................3,00 €
Heineken 500ml ..........................................................................3,00 €
Kaiser 500ml ................................................................................3,00 €

ΚΡΑΣΙΑ - ΠΟΤΑ
Κρασί Κόκκινο Ξηρό 500ml ..........................................................3,00 €
Κρασί Λευκό 500ml ......................................................................3,00 €
Κρασί Ροζέ Ημίγλυκο 500ml ........................................................3,50 €
Οινόμελο 500ml ..........................................................................4,00 €
Ούζο 50ml ....................................................................................2,00 €
Ούζο καραφάκι 200ml..................................................................8,00 €
Ούζο καραφάκι 50ml....................................................................2,00 €
Ούζο Βαρβαγιάννη 200ml ............................................................9,00 €
Ούζο Βαρβαγιάννη 50ml ..............................................................3,00 €
Ούζο Πλωμάρι 200ml ..................................................................8,00 €
Ούζο Πλωμάρι 50ml ....................................................................3,00 €
Τσίπουρο Τσιλιλή 200ml ..............................................................8,00 €
Τσίπουρο Τσιλιλή 50ml ................................................................3,00 €
Τσίπουρο Δεκαράκι 200ml ..........................................................9,00 €
Τσίπουρο Δεκαράκι 50ml ............................................................3,00 €
Τσίπουρο Μίνι 50ml ....................................................................3,00 €
Τσίπουρο χύμα 100ml..................................................................2,50 €
ΟΥΙΣΚΥ Απλό ..................................................................................5,00€
ΟΥΙΣΚΥ Special ......................................................................7,00€
BOTKA ................................................................................5,00€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΝΕΡΑ
Αναψυκτικά ................................................................................ 1,50 €
Aναψυκτικά 1,5lt ........................................................................ 2,50 €
Νερό 500ml ................................................................................ 0,50 €
Νερό 1lt ...................................................................................... 1,00 €


