Καλώς Ορίσατε

Άρτος, Ελληνικό Ελαιόλαδο, Πάστα Ελιάς και Άρωμα Λέμονιού 0,90 €
Επιπλέον 'Αρτος / Πίτα 0,35 €
Σαλάτες
μαγαζι
Ηλιοστάλαχτη 5,20 €
τραγανό μαρούλι με φέτα μαρινέ, ψητό κοτόπουλο και βινεγκρέτ από βαλσάμικο ξύδι
Ελληνική
5,50 €
σαλάτα με ντοματούλες ,αγγουράκια, λευκό κρεμμύδι , ελιές Χαλκιδικής, φέτα και ελαιόλαδο
Νανά Νο5
5,20 €
τραγανά φύλλα σπανάκι, ανθότυρο, λιαστά σύκα και τραγανή τορτίγια
Μαρούλα
5,20 €
iceberg με ντοματίνια , φιλέτο κοτόπουλοκαι βινεγκέτ μουστάρδας
Μάλο 5,20 €
ανάμεικτη σαλάτα με αποξηραμένο μήλο, κίτρο, κρουτόν και ελαιόλαδο μυρωδικών
Πρασινάκι μου 4,90 €
πράσινη σαλάτα με μπέικον, αγγουράκι τουρσί, ντοματίνια και βινεγκρέτ ροδιού
Ταμπουλέ
3,90 €
αρωματικό πλιγούρι με ντομάτα αβοκάντο και φέτα με δυόσμο
Καίσαρα
5,20 €
φρέσκο κομμένο μαρούλι , ψήτο φιλέτο κοτόπουλο , παρμεζάνα και κρουτόν
Ροκ Εν Ρόλλα 4,90 €
ρόκα με λιαστή ντομάτα, καρύδι, σύγκλινο Μάνης και βινεγκρέτ μουστάρδας
Αχνιστά Λαχανικά
3,50 €
μπρόκολο , καρότο, κολοκυθάκι με λεμόνι και ελαιόλαδο
Πολίτικη
3,00 €
λάχανο, ρεπανάκια , πιπεριές και μηλόξιδο
Ορεκτικά
Αφράτοι Κολοκυθοκεφτέδες 3,50 €
με γιαούρτι και ελαιόλαδο
Ψητή μελιτζάνα 3,50 €
με γλυκόξινες πιπεριές, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα και αρωματικά
Γιουβέτσι με Καβουρμά Θράκης3,90 €
κρέμα παρμεζάνας, κριθαράκι και ντοματίνια
Ριζότο Λαχανικών
4,80 €
με προσούτο Πάρμας, φέτα και παρμεζάνα
Τζατζίκι 2,30 €
με γιαουρτάκι λεπτοκομμένο αγγουράκι και δύοσμο
Ντολμαδάκια 3,80 €
με γιαούρτι, φρέσκα μυρωδικά και ελαιόλαδο
Σπετσοφάι
3,50 €
με λουκάνικο καραμελωμένα κρεμμύδια και μελιτζάνα
Τυροσαλάτα 2,80 €
με ψητές πιπεριές και θρούμπι
Ψητό Λουκάνικο
4,20 €
με γιαούρτι και ελαιόλαδο
Καβουροσαλάτα
3,50 €
με κρέμα τυριών και φρέσκο κρεμμυδάκι
Ψητό Χταποδάκι
5,90 €
με πουρέ μελιτζάνας και οξύμελο
Φάβα 2,50 €
με ψητά λαχανικά, κουκουρμά και λεμόνι
Σκουμπρί
5,90 €
ψητόκαι καπνιστό

Τυριά
Φέτα 2,30 €
με ελαιόλαδο και ρίγανη
Μπουγιουρντί Κανταΐφι4,50 €
με κεφαλογραβιέρα, φέτα, ντομάτα και πιπεριά
Ταλαγάνι
3,90 €
με μαρμελάδα εσπεριδοειδών και αρωματικό λαδολέμονο
Λευκοτύρι Πανέ
3,30 €
με αμύγδαλο φιλέτο, σουσάμι και σάλτσα πευκόμελου
Λουκουμάδες Τυριών 3,50 €
με κεφαλοτύρι και μαρμελάδα ντομάτας
Σαγανάκι Λαδοτύρι
4,95 €
με τραγανή κρούστα και λεμόνι
Πατάτες Τηγανιτές...
με αλάτι και ρίγανη
2,25 €
με κεφαλοτύρι 2,50 €
με δροσερή σάλτσα γιαούρτι και μοσχολέμονου
2,90 €
με κρέμα καρμπονάρα και μανιτάρια 3,20 €
με αρωματική μπολονέζ με μοσχαρίσιο κιμά, σάλτσα ντομάτας, αυγό τηγανιτό 4,90 €
με τσιγαριστό λουκάνικο, πιπεριές και ντομάτα 3,60 €
Πατάτες στο φούρνο με τυριά και μπέικον
3,60 €
Στο Τηγάνι
Χοιρινή Τηγανιά
4,50 €
με μανιτάρια κρέμα και λεμόνι
Χοιρινή Τηγανιά
4,20 €
με λαδορίγανη και σάλτσα κρασιού
Τηγανιά Μανιταριών 3,90 €
με πιπεριές και ντοματίνια
ΚοτοΤηγανιά 4,80 €
φρέσκο κρεμμυδάκι και κρέμα παρμεζάνας
Φτερούγες Κοτόπουλο 4,20 €
με sweet chilli sauce και μοσχολέμονο
Κεφτεδάκια Τηγανιτά 4,50 €
με γιαούρτι και δυόσμο
Σνίτσελ Κοτόπουλου 5,20 €
Σνίτσελ Κοτόπουλου Αλα Κρέμ 5,80 €
με καρμπονάρα μανιταριών
Ζυμαρικά
Ταλιολίνι Μπολονέζ
4,50 €
με μοσχαρίσιο κιμά και σάλτσα ντομάτας
Ταλιολίνι Καρμπονάρα 5,20 €
με μανιτάρια , μπέικον και παρμεζάνα
Ταλιολίνι Ναπολιτέν 3,90 €
με ώριμες ντομάτες και ελαιόλαδο
Φαρφάλες Κοτόπουλου 5,20 €
με τσιγαριστό φιλέτο κατόπουλο και κρέμα λιαστής ντομάτας
Ταλιολίνι Λευκή Μπολονέζ
4,80 €
με μοσχαρίσιο κιμά, λεμόνι, δυόσμο και γραβιέρα Κρήτης
Ταλιολίνι με Λουκάνικο 5,00 €

μελιτζάνα, καρύδι και σάλτσα λευκού κρασιού
Ραβιολάκια
6,50 €
γεμιστά με λευκό τυρί, κρέμα μανιταριών και σάλτσα σόγιας

Στην Σχάρα
Ρολίνια Κοτόπουλου 4,90 €
με μπουτάκι ,προσούτο, γραβιέρα και μανέστρα παρμεζάνας
Καραμελωμένα Χοιρινά Μπριζολάκια 4,50 €
με πουρέ γλυκοπατάτας και sauce BBQ
Καπνιστά Sprear Ribs 4,90 €
με BBQ sauce και μέλι
Σουτζουκάκια 4,20 €
με γιαούρτι και σάλτα κόκκινης Πιπεριάς
Συκώτι Μοσχαρίσιο
4,60 €
ψητό στην σχάρα με ελαιόλαδο
Μπουκιές Κοτόπουλου 4,60 €
ψήτο μπουτάκι στην σχάρα με sweet chilli sauce
Πανσετοσουβλάκι 200γρ
4,60 €
με λεπτοκομμένη παντζέτα και μαρινάδα γλυκιάς πάπρικας
Σουβλάκι Ελληνικόν
1,35 €
80γρ Τεμάχιο
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο 300γρ 5,60 €
με πουρέ γλυκοπατάτας
Σταβλίσια Μπριζόλα 500γρ
7,80 €
με ψητά λαχανικά
Φιλέτο Κατόπουλο
4,80 €
ψήτο στην σχάρα με μίνι σαλάτα και σάλτσα Ταρτάρ
Φιλέτο Κατόπουλο Αλά Κρέμ 5,30 €
ψήτο στην σχάρα με μίνι σαλάτα και λευκή σάλτσα μανιταριών
Γιαουρτλού Ανατολής 5,20 €
με ψητά σουτζουκάκια , πιτούλες και γιαούρτι
T-Bone Steak 16,90 €
από μοσχαράκι γάλακτος με ψητά λαχανικά

ΣΟΥΒΛΕΣ
Κωνσταντινοπολίτικο 5,60 €
Μπριζόλα Σούβλας
5,60 €
Κεμπάπ Χοιρινό 5,60 €
Κεμπάπ Κοτόπουλο
5,60 €
Πανσετοκόκκαλα
4,20 €
Μπούτι Κότας τεμάχιο 2,90 €
Κοκορέτσι
Αρνί κιλό
Παιδάκια Κιλό

Συνοδέψτε υπέροχα τα κυρίως πιάτα
Πουρέ Γλυκοπατάτας 130γρ
1,00 €
Βραστά Λαχανικά 130γρ
1,00 €
Πιλάφι 130γρ 0,60 €
Πατάτα Φούρνου 130γρ
0,80 €
Κριθαράκι Λαχανικών 130γρ 0,80 €

Πουρέ Μελιτζάνας 130γρ

1,20 €

Μαγειρευτά
ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας
Μοσχαρίσια Μάγουλα 5,90 €
μελωμμένα στην γάστρα
Κερκυραϊκό Σοφρίτο 5,20 €
τρυφερό μοσχαράκι με λεπτοκομμένα λαχανικά και μαϊντανό
Οσομπόυκο
6,90 €
με μοσχαράκι , ψητές πιπεριές και κόκκινο κρασί
Λαδερά από 2,8
γεμιστά, σπανακόρυζο, μπάμιες, πρασόρυζο, φασολάκια,
αρακάς, ιμάμ, µπριάµ, γιαχνί κ.α.
Κοτόπουλο
από 3,5
φούρνου, κρασάτο, γιουβέτσι κ.α.
Μοσχάρι
από 5,6
κοκκινιστό, γιουβέτσι, κατσαρόλας κ.α.
Χοιρινό από 4,2
με μανιταρια και σουφλε ζυαρικών, µπεκρή µεζέ, σπεντζοφάι,
µε λάχανο, γιουβέτσι κ.α.
Κιμάς από 4,8
παστίτσιο, λαχανοντολµάδες, παπουτσάκι, µουσακάς,
σουφλέ ζυμαρικών, γεμιστά με κιμά, σμυρνέικα, κολοκυθάκια κ.α.
Αρνάκι από 5,95
φρικασέ, φούρνου, κ.α
Θαλασσινά
από 5,2
γιουβέτσι θαλασσινών, σουπιές, µε µακαρόνια, µυδοπίλαφο,
ριζότο, γαλέο πλατύ, σκουμπρί κ.α.
Σούπες από 3,5
φακές, κοτόσουπα, γιουβαρλάκια, κρεατόσουπα,
µαγειρίτσα, ρεβύθια, φασολάδα κ.α.

Επιδόρπια
Γλυκά ημέρας 1,90 €
*ρωτήστε τον σερβιτόρο μας για τα γλυκά ημέρας

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Αναψυκτικά 250ml
1,50 €
Σουρωτή
1,20 €
ΑΥΡΑ φυσικό µεταλλικό νερό 500ml
0,50 €
ΑΥΡΑ φυσικό µεταλλικό νερό 1000ml 1,00 €
Ούζο 200 ml
Τσάνταλη
5,80 €
Ούζο 12
5,80 €
Βαρβαγιάννη Μπλε / Πράσινο
Πλωµάρι
6,20 €
Μini 5,80 €

6,80 €

Τσίπουρο 200 ml
Τσίπουρο χύμα Τυρνάβου (µε ή χωρίς γλυκάνισο)
4,85 €
Μπαµπατζίµ (µε ή χωρίς γλυκάνισο)
7,20 €
Ηδωνικό Κ. Λαζαρίδη (µε ή χωρίς γλυκάνισο) 7,20 €
Αποστολάκη (µε ή χωρίς γλυκάνισο)
7,20 €
Τσίπουρο Παπρα
6,10 €
Μπύρες βαρέλι
ΑΛΦΑ 330ml 2,20 €
ΑΛΦΑ 500ml 3,00 €
Amstel 330ml 2,20 €
Amstel 500ml 3,00 €
Μπύρες μπουκάλι
Amstel 500ml 2,90 €
Amstel Pilsner 500ml 3,50 €
Amstel Free 330ml
2,20 €
ΑΛΦΑ WEISS 500ml
3,50 €
ΑΛΦΑ 500ml 3,90 €
Κρασιά χύμα 500ml
Λευκό 2,60 €
Κόκκινο ξηρό 2,90 €
Κόκκινο ηµίγλυκο
3,20 €
Ρετσίνα 2,60 €
Κρασιά εμφιαλωμένα Ποτήρι 150 ml
Λευκά
Μοσχοφίλερο 2015, Μπουτάρη, Μοσχοφίλερο 100%, ΠΟΠ Μαντινεία 3,90 €
Σαμαρόπετρα 4,50 €
Ροζέ
Ακακίες 2015, Κυρ Γιάννη, Ξινόμαυρο 100%, ΠΟΠ Αμύνταιο
4,50 €
Σημείο Στίξης Ροζέ 2015, Μπουτάρη, Μοσχοφίλερο - Cabernet Sauvignon, ΠΓΕ Αρκαδία

3,90 €

Κόκκινα
Αγιωργίτικο Μπουτάρη 2015, Αγιωργίτικο 100%, ΠΟΠ Νεμέα
3,90 €
Παράγκα Ερυθρό 2015, Κυρ Γιάννη, Merlot 50%-Ξινόμαυρο 25%-Syrah 25%, ΠΓΕ Μακεδονία
€
Κρασιά εμφιαλωμένα Φιάλη 750 ml
Λευκά
Μοσχοφίλερο 2015, Μπουτάρη, Μοσχοφίλερο 100%, ΠΟΠ Μαντινεία 15,00 €
ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ 18,00 €
Ροζέ
Σημείο Στίξης Ροζέ 2015, Μπουτάρη, Μοσχοφίλερο - Cabernet Sauvignon, ΠΓΕ Αρκαδία, 15,00 €
Ακακίες 2015, Κυρ Γιάννη, Ξινόμαυρο 100%, ΠΟΠ Αμύνταιο,Ξινόμαυρο 100%, ΠΟΠ Αμύνταιο 18,00 €
Κόκκινα
Αγιωργίτικο 2015 Μπουτάρη, Αγιωργίτικο 100%, ΠΟΠ Νεμέα 15,00 €
Παράγκα Ερυθρό 2015, Κυρ Γιάννη, Merlot 50% - Ξινόμαυρο 25% - Syrah 25%, ΠΓΕ Μακεδονία 18,00 €

4,90

Αλλεργιογὁνα
Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ουσιαστική ενημέρωση των Πελατὡν μας
ἑχουμε δημιουργήσει πίνακες με τα προϊόντα που περιέχουν αλλεργιογόνα.
Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκἡ νομοθεσία τα συστατικά
που δύναται να προκαλέσουν αλλεργίες είναι τα ακόλουθα:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧ0ΥΝ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
(δηλαδὴ σιτάρι, κριθάρι, βρὡμη, σίκαλη κλπ) και προϊόντα
που έχουν ως βάση αυτά το δημητριακά
2. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ (δηλαδή οστρακοειδἡ πχ γαρίδες κλπ)
3. ΑΥΓΑ και προϊόντα με βάση το αυγό
4. ΨΑΡΙΑ και προϊόντα με βάση τα ψάρια
5. ΑΡΑΧΙΔΕΣ (δηλαδἡ αράπικα φιστίκια)
και προϊόντα με βάση
τις αραχίδες
6. ΣΟΓΙΑ και προϊόντα με βάση την σόγια
7. ΓΑΛΑ και προϊόντα
γάλακτος
(συμπεριλαμβανομὲνης
της λακτόζης)
8. ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (δηλαδή ξηροί καρποί όπως αμὑγδαλα, καρύδια, φουντοὐκια, φιστίκια,
κλπ και προϊόντα τους)
9. ΣΕΛΙΝΟ και προϊόντα προερχόμενα από σέλινο
10. ΣΙΝΑΠΙ προϊόντα προερχόμενα από αυτό, πχ μουστάρδα
11. ΣΠΟΡΟΙ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ και προϊόντα προερχόμενα από σησάμι
12. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ & ΘΕΙΩΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (συντηρητικό που περιέχουν κάποια τρόφιμα,
όπως πχ το κρασί)
13. ΛΟΥΠΙΝΟ (φυτό σαν όσπριο) και προϊόντα του
14. ΜΑΛΑΚΙΑ (δηλαδή χταπόδι, καλαμάρι κλπ)
και προϊόντα τους

Αγορανομικός υπεύθυνος:
Καλαντζής Κωνσταντίνος
Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνονται
όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις
Δημ. φόρος: 0,5%, Φ.Π.Α. 24%.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει
έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο,
για οποιαδήποτε διαμαρτυρία.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει,
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό
στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Για τα προϊόντα χρησιμοποιούμε
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

