
Ψωμί {0,50}

ΣΑΛΑΤΕΣ

Του χωριού  {8,00}
(ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, πιπεριές, ελιές, φέτα,

ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένη ρίγανη)

Κουζουλή  {6,00}
(παραδοσιακός κρητικός ντάκος με ψιλοκομμένη ντομάτα, 

κρεμμύδι φρέσκο και τριμμένη φέτα)

Ανάμεικτη {7,00}
(τρεις στρώσεις από όλα τα είδη σαλάτας, 

για όλα τα γούστα)

Αχόρταγη {8,00}
(ανάμεικτη σαλάτα λαχανικών με μπαλάκια τυριών, 

παξιμαδάκια κρητικά και σως Φωλιά)

Κοτόπουλο {9,00}
(πράσινη σαλάτα με φρεσκοψημένο κοτόπουλο και μπέικον, 

χειροποίητα κρουτόν, τριμμένο τυρί και σως Φωλιά)

Φραγκοστάφυλο {9,00}
(ρόκα, μαρούλι και κόκκινο λάχανο με σαγανάκι ψητό, 

καρύδι, ρόδι και σάλτσα φραγκοστάφυλο)

Φωλιά {9,00}
(ρόκα, μαρούλι, φρεσκοκομμένη μαριναρισμένη πανσέτα,  

λιαστή ντομάτα, ημίσκληρο τυρί και κρέμα βαλσάμικο, 

μέσα σε τραγανή ζυμαρένια φωλιά)



ΤΥΡΙΑ

Φέτα λαδορίγανη {3,80}

Σαγανάκι στα κάρβουνα {5,50}

Φέτα ψητή {5,00}
(με ντομάτα, πιπεριά και μπούκοβο στη χόβολη)

Λεβεντογέννα {6,00}
(φέτα τυλιγμένη σε φύλλο κρούστας, με μέλι, 

άσπρο και μαύρο σουσάμι)

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Τζατζίκι χειροποίητο {3,80}

Τυροκαυτερή σπιτίσια μερακλίδικη {4,80}

Πατάτες αληθινές {3,50}

Τυροπιτάκια της γιαγιάς  {6,00}
με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι

Φλογέρες του τσομπάνη {6,00}
(ζαμπόν και κίτρινο τυρί μέσα σε χειροποίητο φύλλο)

Κολοκυθοκεφτέδες {6,00}

Ντολμαδάκια Μυτιληναίικα {5,00}



ΜΕΖΕΔΕΣ

Μανιτάρια ψημένα στο πλευρώ...τους { 6,50}

Ο απίστευτος μπεκρής {7,00}
(κοκκινιστό χοιρινό, ελαφρώς πικάντικο)

Τηγανιά χοιρινή {7,00}
(με πολύχρωμες πιπεριές και μπέικον)

Κοτόπουλο χιονισμένο {7,00}
(τηγανιά κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος 

και ελαφριά γεύση σκόρδου)

Κεμπάπ γιαουρτλού {8,20}
(τρία χειροποίητα κεμπάπ φτιαγμένα από παραδοσιακή 

αρμενική συνταγή, κόκκινη σάλτσα, γιαούρτι, κρεμμύδι και πίτες)

Κοντοσούβλι {8,00}
(στη σούβλα, όπως πρέπει)



Τα “θρακάτα της Φωλιάς” {8,20/άτομο}
(μπιφτέκι από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, 

πανσέτα χοιρινή, παϊδάκια κοτόπουλο, 

δύο είδη χειροποίητου λουκάνικου, πίτες, πατάτες, σως)    

Μπιφτέκι απλό {8,00}
(από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά)

ΜπιφτέκιΙ γεμιστό {8,20}  
(από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά με δύο 

τυριά και κόκκινη πιπεριά)

Φιλέτο κοτόπουλο {8,00}

Μπριζόλα χοιρινή {8,00}

Μπριζόλα μοσχαρίστια γάλακτος {14,00}

Λουκάνικο χ2 {8,00}
(με δύο είδη χειροποίητου λουκάνικου, 

πατάτες και μουστάρδα)  

Παϊδάκια αρνίσια γάλακτος {32,00/το κιλό}



Κρασιά

ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ (0,50lt)....................................................3,50
ΡΟΖΕ (0,50lt) ......................................................................3,80
ΗΜΙΓΛΥΚΟ (0,50lt)..........................................................4,50
ΛΕΥΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟ (0,50lt) .........................................4,80
ΡΟΖΕ ΜΟΣΧΑΤΟ (0,50lt) ............................................4,80

Μπύρες
ALPHA (0.50lt) ...................................................................3,00
AMSTEL (0.50lt)................................................................3,20
FIX (0.50lt) ............................................................................3,50
HEINEKEN (0.50lt)..........................................................3,50
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (250ml)....................................................1,70
ΝΕΡΟ (1,50lt).......................................................................1,50

Ποτά
ΤΣΙΠΟΥΡΟ (250ml) ........................................................3,00
ΟΥΖΟ   (200ml) .................................................................6,00
ΡΑΚΟΜΕΛΟ  (250ml) ....................................................6,00
ΠΟΤΟ ΑΠΛΟ.......................................................................5,00
ΠΟΤΟ ΣΠΕΣΙΑΛ................................................................8,00
ΦΙΑΛΗ ΑΠΛΗ...................................................................50,00
ΦΙΑΛΗ ΣΠΕΣΙΑΛ............................................................80,00
ΣΑΜΠΑΝΙΑ...........................................................................  5,00  



ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Ντολμαδάκια {  _______}

Ταραμοσαλάτα {  _______}

Πατατοσαλάτα {  _______}

Καβουροσαλάτα {  _______}

Καλαμαράκια τηγανιτά {  _______}

Σουπιές κρασάτες {  _______}

Χταπόδι ψητό {  _______}

Χταπόδι ξυδάτο {  _______}

Μύδια αχνιστά {  _______}

Μύδια σαγανάκι {  _______}

Γαρίδες σαγανάκι {  _______}

Γαρίδες μουστάρδα {  _______}

Γαρίδες Νο2 - κιλό {  _______}

Γαρίδομακαρονάδα {  _______}

Ριζότο θαλασσινών {  _______}


