μ ε νού

μεζέδες
Κολοκυθάκια τηγανιτά

V DF

4,50

Κροκέτες τυριών

V NF

5,50

V VG GF NF DF

3,50

NF

7,00

GF NF

6,50

V NF

7,50

V

5,50

NF

6,50

V GF

7,00

Πιπεριές γεμιστές με ξύγαλο,

V

5,00

Παντζάρια ψητά & πίκλα,

V

5,50

V NF

4,50

V GF NF

5,50

V VG GF DF

6,00

V NF

6,00

V VG NF DF

4,50

V GF NF
V GF NF

4,00
4,50

Χούμους

V GF

3,50

Ταραμάς λευκός

V NF

3,50

με μαγιονέζα άνηθου

με μαρμελάδα ώριμης ντομάτας

Πατάτες τηγανητές
με τη φλούδα τους

Χειροποίητη πίτα

με κοτόπουλο & κρέμα γραβιέρα

Ψητά καρότα σε ριζότο καλαμποκιού,
σελινόριζα , φέτα & τσορίθο

Γιουβέτσι μανιταριών με γαλένι
πλευρώτους, σιμέντζι & σιτάκε

Γραβιέρα σαγανάκι

σε φύλλο με θυμαρίσιο μέλι & ξηρούς καρπούς

Σκιουφιχτά με απάκι,

στακοβούτυρο & ανθότυρο

Ποικιλία τυριών

με αποξηραμένα φρούτα & κριτσίνια
πετιμέζι & φουντούκια

κρέμα κατσικίσιου τυριού & φιστίκια Αιγίνης

σαλάτες
Ντάκος

από κρίθινο παξιμάδι, ξυνόχοντρο,
ντομάτα, φέτα, ρίγανη & ελαιόλαδο

Χωριάτικη με γαλένι

αγγούρι, ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι,
ελιές, παξιμάδι, ρίγανη & ελαιόλαδο

Σπανάκι

με φινόκιο, πορτοκάλι, ντοματίνια & αμύγδαλο

Κινόα

ταμπουλέ, ντοματίνια, ξινόμηλο,
μανούρι, αβοκάντο ταραμά & ελαιόλαδο

αλοιφές
Φάβα

με κρόκο κοζάνης & φρέσκο κρεμμυδάκι

Τζατζίκι
Τυροκαφτερή

με ψητές πιπεριές
με κουρκουμά & τραγανά ρεβύθια

V: Vegeterian VG: Vegan GF : Gluten Free DF: Dairy Free NF: Nuts Free

μαρινάτα
Γαρίδα ταρτάρ

με πουρέ αβοκάντο, γλιστρίδα, νερό ντομάτας,
τσιπς σελινόριζας & λάδι τσορίθο

Λαυράκι σεβίτσε

GF NF

13,00

GF NF DF

10,50

NF

6,50

σε χυμό λεμόνι με πιπεριά χαλαπένιο, ελαιόλαδο & σταμναγκάθι

Σαρδέλα ημίπαστη

κρίταμος, πίκλα αγγούρι, λάχανο & λευκός ταραμάς

Τόνος τατάκι

12,50

με μαυρομάτικα, πουρέ καπνιστής μελιτζάνας, καβουρδισμένο σουσάμι,
σταφίδες, μαϊντανό, καπαρόμηλα & soya dressing

θαλασσινά & Ψάρια
Φρέσκα μύδια αχνιστά

GF NF DF

9,00

Σκουμπρί στη σχάρα

GF NF DF

10,00

με λευκό κρασί & εστραγκόν

με σαλικόρνια μέσα σε σάλτσα μπουρδέτο

Γαρίδες | Καραβίδες ψητές*

GF NF DF

12,50 | 24,50

με χωριάτικη σαλάτα, σάλτσα κόκκινης πιπεριάς & dressing Χαλαπένιο

Γαριδομακαρονάδα*		
12,50
με ντομάτα, λουίζα & πέστο βασιλικού

Ριζότο κακαβιά

NF

13,50

Καλαμαράκια τηγανιτά*

NF DF

9,00

Καλαμάρι σχάρας*

GF NF

11,00

Χταπόδι σχάρας*

GF NF

12,50

GF NF DF

13,50

NF

8,00

NF GF DF

45,00

DF

7,50

με φιλέτο από ψάρι ημέρας
με αγιολί πράσινης πιπεριάς & καπαρόφυλλα
με πουρέ σελινόριζας & αρωματικά χόρτα εποχής
με πουρέ από ρεβίθια, ντοματίνια & αγουρίδα

Λαυράκι φιλέτο

με σπανάκι & σάλτσα ψητών λαχανικών

Κροκέτες μπακαλιάρου
με μυρωδάτη μαγιονέζα

Ψάρι ημέρας ολόκληρο στη σχάρα (kg)
με χόρτα εποχής, οφτή πατάτα & λαδολέμονο

κρεατικά
Μπούτι κοτόπουλο σχάρας

με πατάτες τηγανιτές & ανατολίτικα μπαχαρικά

Τορτελίνια με καλαμπόκι		 10,50
κόκορα κρασάτο & κρέμα παλαιωμένης γραβιέρας

Χοιρινό καρέ με τραγανή κρούστα

10,50

σπαστή πατάτα & ριγανάτη μαγιονέζα

Αρνί κότσι αργοψημένο

με τσιγαριαστά χόρτα και σάλτσα αυγολέμονο

GF

Mοσχαρίσιο ταρτάρ 		
με τσιπς πατάτας και μαγιονέζα καπνιστής μελιτζάνας

Μοσχαρίσιο διάφραγμα

με σάλτσα chimichurri & baby πατάτες

Rib eye μόσχου

GF DF NF

14,50
9,50
12,00
21,00

με πουρέ γλυκοπατάτα, κροκέτα πατάτα & σάλτσα από σινάπι & μέλι

ποτά

Κρασί ποτήρι Οινοποιείο Αλεξάκη
Κρασί χύμα 0,25L Οινοποιείο Αλεξάκη
Κρασί χύμα 0,75L Οινοποιείο Αλεξάκη
Ρετσίνα Κεχριμπάρι 0,5L
Προιόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών
(Διήμερων)
100ml Παραγωγός Κουφάκη
200ml Παραγωγός Κουφάκη
Απεριτίφ (μαστίχα σκίνος, aperol)

ούζο

Ούζο ποτήρι
Ούζο Βαρβαγιάννη, Καζανιστό, Ματίς 40% vol
Ούζο Βαρβαγιάννη, Απαλαρίνα 42% vol
Ούζο Special Πιτσιλαδί, Γιαννατσή

μπύρες

Φιξ Βαρέλι 0,25L | 0,40L
Stella Βαρέλι 0,33L | 0,50L
Φιξ, Μύθος, Μάμος, Φιξ Άνευ 0,5L
Kaiser, Cretan Kings
Άλφα Weiss 0,5L
Μύθος Radler 0,33L

3,00
3,50
6,50
6,00

2,50
5,00
7,00
2,50
7,00
8,00
10,00

2,50 | 3,50
3,50 | 4,50
3,50

αναψυκτικά

4,00
3,00

Νερό εμφιαλωμένο 1L
Νερό ανθρακούχο 0,75L
Διάφορα (coca cola, fanta, soda) 0,25L
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι

1,50
3,00
2,50
3,50

Εσπρέσο
Διπλός Εσπρέσο
Καπουτσίνο
Ελληνικός
Φραπέ

2,00
3,00
3,00
2,00
2,50

καφέ

Ρωτήστε μας για την λίστα κρασιών!
Όλα τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν ίχνη σιταριού, κριθαριού, σίκαλης ή τριτικάλε

Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενο του εστιατορίου
σε περίπτωση που πάσχετε από αλλεργία ή δυσανεξία
σε οποιοδήποτε προϊόν ή ουσία ώστε να σας ενημερώσουμε
για τα συστατικά που έχουμε χρησιμοποιήσει στα διάφορα εδέσματα
ή εναλλακτικά να προετοιμάσουμε κάποιο κατάλληλο για εσάς
V: Για αυστηρά χορτοφάγους VG: Για χορτοφάγους GF : Xωρίς γλουτένη
DF: Xωρίς γαλακτοκομικά NF: Xωρίς ξηρούς καρπούς

Ο άνθρωπος
δεν θέλει πολλά
για να ’ναι ευτυχισμένος.
Φτάνει να ’χει
δυο - τρεις φίλους
να τον αγαπούνε
πραγματικά,
και χρήματα τόσα
για να μπορεί να τους κερνά.
Νίκος Ξυλούρης

Για την παρασκευή των φαγητών χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο και για το τηγάνισμα ηλιέλαιο
· Οι πατάτες είναι φρέσκιες
· Η φέτα και όλα τα τυριά είναι ελληνικής παραγωγής
· Αγορανομικός υπεύθυνος: Κουφάκης Γεώργιος
· Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και τα Δημοτικά Τέλη
· Διατίθεται φύλλο παραπόνων • (*) Κατεψυγμένο
· Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο)

