
      
ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ   
     
ΦΑΒΑ        4,50 €   
με καραμελωμένα κρεμμύδια και κάπαρη   
     
ΛΟΣΤΡΕ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ     5,90 €   
με σπιτική σως και λουκάνικο    
     
ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ       6,50 €   
με σύγλινο Μάνης      
     
ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΦΕΤΑΣ      5,90 €   
περιτυλιγμένο σε φύλλο με μέλι και σουσάμι   
     
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ     6,50 €   
στη σχάρα με σως βαλσαμικής και παρμεζάνα   
     
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ     6,50 €   
τραγανά φιλετίνια κοτόπουλου παναρισμένα     
σε καλαμπόκι και σουσάμι     
   
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΔΟΠΙΤΑ      6,70 €   
με ποικιλια μαλακών τυριών     
     
ΣΤΙΞ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ      5,90 €   
τηγανητές λωρίδες φρέσκου κολοκυθιού σε κουρκούτι

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ     6,10 €
με φρέσκα  μυρωδικά και σάλτσα φέτας   
     
ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ      6,20 €   
με μαλακά τυριά και μοτζαρέλα γκρατινέ

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ     6,10 €   
με φρέσκα μυρωδικά και τυρί φέτα   
     
ΠΟΥΓΚΙ       6,90 €   
χοιρινές μπουκιές στον φούρνο με ποικιλία τυριών  
     
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ       6,50 €   
με φρέσκες τηγανητές πατάτες    
     
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ      7,50 €   
μαριναρισμένα με σως βαλσαμικής,
φλειξ παρμεζάνας και ψημένο χαλούμι   
     
ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΜΕΤΣΟΒΟΝΕ     6,40 €   
με σουτζούκι και τηγανητα αυγά    
     
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     6,40 €
χωριάτικο, πικάντικο, καραμανλίδικο με πατάτες τηγανητές    
      
ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ     6,30 €   
αρωματισμένα με βότανα, φέτα και μαλακά τυριά     
στον φουρνο       
     
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ     3,60 €   
     

Ψωμί μερίδα (2 φέτες)   0,50 €

Πιτάκι κανονικό / τμχ.    0,50 €

  ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ            
 TZATZIKI     3,80 € 
      
 ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ    3,80 € 
      
 ΠΑΝΤΖΑΡΟΣΑΛΑΤΑ    3,80 € 
      
 ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ   4,80 €      
 τζατζίκι, τυροκαυτερή, παντζαροσαλάτα 
      
 ΦΕΤΑ      4,00 € 

ΣΑΛΑΤΕΣ    
     
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ     7,00 €    
ντομάτα, αγγούρι, ρίγανη, ελιές, 
κρεμμύδι, πιπεριές, παξιμάδι, φέτα       
     
ΛΟΣΤΡΕ     7,50 €     
χωριάτικη σαλάτα ψιλοκομμένη   
     
ΡΟΚΑ      8,00 €    
με κατίκι Δομοκού, καρύδια, 
φλέιξ παρμεζάνας και σως βαλσαμικής    
     
ΣΕΖΑΡ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ   9,00 €    
με μπέικον, καλαμπόκι, ντοματίνια,
κρουτόνς σκόρδου    
     
ΔΡΟΣΕΡΗ     8,00 €    
πράσινη σαλάτα (iceberg, ρόκα), 
αχλάδι, καβουρδισμένο φουντούκι 
και μανούρι     
     
ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ     9,50 €    
ανάμεικτη πράσινη σαλάτα σε φωλιά
αραβικής πίτας με μπαστουνάκια χοιρινού 
και ροδέλες λευκού τυριού    
     
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ    9,00 €    
σαλάτα χλιαρή με ψητά  ντοματίνια,
κρητικά παξιμάδια και τυρί χαλούμι
στη σχάρα

     

  Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο  για τις      
σαλάτες μας και επιλεγμένο ηλιέλαιο για τα τηγανητά μας.     

Όλες μας οι σαλάτες είναι για 2 άτομα



      

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ     
      
ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ        8,90 €     
με λευκή σάλτσα δυόσμου και προσούτο     
      
ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ        9,30 €     
διαφορετικό, κομμάτια χοιρινού σε 
γλυκιά μαρινάδα και πατάτες τηγανητές    
      
ΧΟΙΡΙΝΗ      12,00 €     
σπαλομπριζόλα στη σχάρα 
με πατάτες τηγανητές      
        
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ      18,00 €     
σπαλομπριζόλα στη σχάρα 
με πατάτες τηγανητές      
      
ΣΥΚΩΤΑΚΙ        9,50 €     
στη σχάρα σωταρισμένο με μπαχαρικά 
και καραμελωμένα κρεμμύδια, σερβίρεται 
με πουρέ πατάτας        
      
ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ      9,00 €     
λαιμού στη σχάρα με τηγανητές πατάτες      
      
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ      9,90 €     
φιλετάκια κοτόπουλου σωταρισμένα σε λευκή       
σάλτσα μανιταριών σερβίρεται με τηγανητές πατάτες     
      
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ      9,20 €     
φιλετάκια στη σχάρα με πατάτες τηγανητές     
σάλτσα μουστάρδας + 0,50      
      
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ      9,20 €     
φιλέτο στη σχάρα με πατάτες τηγανητές     
σάλτσα μουστάρδας + 0,50      
      
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ         9,30 €     
μοσχαρίσια στη σχάρα με πατάτες τηγανητές    
      
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ    11,10 €      
στη σχάρα,σερβίρεται με αγριόρυζο              
      
ΚΕΜΠΑΠ          9,30 €     
με δροσερή σάλτσα κύμινου στο πλάϊ,
πιτάκια και πατάτες       
      
ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ                  10,50 €    
χοιρινού στη σχάρα με πατάτες τηγανητές    
σάλτσα μουστάρδας + 0,50      
      
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ     
με φιλετάκια κοτόπουλου, μπριζολάκια,
λουκάνικο, μπιφτέκια, πανσέτες, γεμιστό κεμπάπ,
πιτάκια και τηγανητές πατάτες      

μικρή (2 ατ.)                  17,00 € 
      μεγάλη (4 ατ.)                  29,50 €   

ΓΛΥΚΑ  Ρωτήστε μας για τα γλυκά ημέρας     
     

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ    
     
ΤΣΙΠΟΥΡΟ   100 ml     3,80 €
ΤΣΙΠΟΥΡΟ εμφιαλωμένο 200 ml     8,00 €
ΡΑΚΗ    100 ml     3,80 €
ΡΑΚΟΜΕΛΟ   100 ml     4,50 €
ΨΗΜΕΝΗ ΡΑΚΗ  100 ml     4,50 €
ΟΥΖΟ εμφιαλωμένο  200 ml     8,00 €

      

BEERS        
HEINEKEN    500 ml      3,80 €
KAISER    500 ml      3,80 €
FISCHER          500 ml      3,80 €
ΑΜΣΤΕΛ    500 ml      3,60 €
ΦΙΞ    500 ml      3,70 €
ΒΕΡΓΙΝΑ   500 ml      3,50 €
ΑΛΦΑ ποτ. μικρό  300 ml      3,00 €
ΑΛΦΑ ποτ. μεγάλο  500 ml      4,00 €
ΜΑΜΟΣ   500 ml      3,70 €
ALFA WEISS     500 ml      3,90 €
ΦΙΞ ΑΝΕΥ   500 ml      3,60 €
AMSTEL FREE     500 ml      3,60 €
     

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ        
     ΛΕΥΚΑ    
ΠΑΡΑΓΚΑ (ροδίτης-μαλαγουζιά)   18,00 €
AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (μοσχοφίλερο)   20,00 €
ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ  (sauvignon blanc-ασύρτικο)  30,00 €
ΡΟΖΕ    
ΠΑΡΑΓΚΑ (μερλό-ξινόμαυρο)    20,00 €
ΑΔΟΛΗ ΓΗΣ (cabernet sauvignon)   28,00 €
ΚΟΚΚΙΝΑ    
ΠΑΡΑΓΚΑ (μερλό-ξινόμαυρο)    22,00 €
ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ (syrah-μερλό)   25,00 €
ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ (cabernet sauvignon-μερλό)  32,00 €

Moscato d'Asti (200ml)      6,00 €

ΚΡΑΣΙΑ    

ΛΕΥΚΟ    
μοσχάτο Τυρνάβου      
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,00 € / 4.50 € / 8,00 € 
ΡΟΖΕ    
μοσχάτο Τυρνάβου     
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,50 € / 5.50 € / 9,00 € 
ΚΟΚΚΙΝΟ    
μοσχάτο Τυρνάβου     
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   3,50 € / 5.50 € / 9,00 € 
ΗΜΙΓΛΥΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
βιολογικό Μανωλάκη    
250 ml/ 500 ml/ 1 lt   4,00 € / 6.00 € / 9,30 € 
     
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ        
     COCA COLA    250 ml      2,20 €
COCA COLA light   250 ml      2,20 €
COCA COLA zero   250 ml      2,20 €
ΕΨΑ γκαζόζα   250 ml      2,00 €
ΕΨΑ μπλέ   250 ml      2,00 €
ΕΨΑ κόκκινη   250 ml      2,00 €
ΕΨΑ λεμονίτα   250 ml      2,00 €
ΣΟΔΑ    250 ml      2,00 €
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ  250 ml      2,50 €
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ (ανθρακούχο) 1 lt      4,00 €
ΝΕΡΟ μικρό   500 ml      0,80 €
ΝΕΡΟ μεγάλο   1 lt      1,50 €

  

ΑΓΟΑΓΟΡΑΝΡΑΝΟΜΙΟΜΙΚΟΣΚΟΣ ΥΠΥΠΕΥΘΕΥΘΥΝΟΥΝΟΣ:Σ: ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΛΙΕΡΑΚΡΑΚΗΣ ΗΣ ΜΙΧΜΙΧΑΛΗΑΛΗΣΣ


