
Σαλάτες*



Χωριάτικη/Παραδοσιακή ελληνική
σαλάτα………………………………………………………..(Τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι,
πράσινες πιπεριές, μαύρες ελιές, τυρί Φέτα ή Τουλουμοτύρι, ελαιόλαδο)

Αγγουροντομάτα……………………………………………………………………………………
...

Μαρούλι………………………………………………………………………………………………
.

Λάχανο–καρότο……………………………………………………………………………………
…

Κρητικός
Ντάκος……………………………………………………………………………………..
(Κριθαρένιο παξιμάδι, τριμμένη τομάτα, τυρί Φέτα ή Τουλουμοτύρι, βαλσάμικο, ελαιόλαδο,
κάππαρη)

Πολίτικη………………………………………………………………………………………………
(Μαρούλι, λάχανο, καρότο, ελαιόλαδο)

Σεφ…………………………………………………………………………………………………….
(Μαρούλι, αβγό, ζαμπόν, τυρί Gouda, σως)

Μαϊστράλι……………………………………………………………………………………………
.(Ρόκα, βαλσάμικο, τοματίνια, πορτοκάλι, κρουτόν, τυρί Γραβιέρα)

Χόρτα
βραστά………………………………………………………………………………………...

Κολοκύθια
βραστά……………………………………………………………………………………

Παντζάρια
βραστά……………………………………………………………………………………



Αμπελοφάσουλα……………………………………………………………………………………
…

* Το λάδι που χρησιμοποιούμε στις σαλάτες είναι Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο και
υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των υλικών από τα οποία θα αποτελείται κάθε
σαλάτα

Ορεκτικά

Πατάτες
τηγανιτές……………………………………………………………………………………

Πατάτες τηγανιτές με
τυρί…………………………………………………………………………...

Τσαῒτι
Βατίκων………...……………………………………………………………………………..(Παρα
δοσιακή τηγανιτή πίτα με λεπτό χειροποίητο φύλλο και γέμιση φρέσκου τυριού και
δυόσμου)

Καλτσούνι
Βατίκων…………………………………………………………………………………..(Παραδοσ
ιακή τηγανιτή πίτα με λεπτό χειροποίητο φύλλο και γέμιση από τυρί Φέτα και σπανάκι)

Σαγανάκι……………………………………………………………………………………………

…

Φέτα…………………………………………………………………………………………………...

Τουλουμοτύρι………………………………………………………………………………………
…

Γραβιέρα……………………………………………………………………………………………
…



Κολοκυθοανθοί γεμιστοί με
ρύζι…………………………………………………………………….

Ντολμαδάκια Yalanci με αμπελόφυλλα γεμιστά με
ρύζι…………………………………………...

Τζατζίκι……………………………………………………………………………………………….
.

Σκορδαλιά……………………………………………………………………………………………
..

Μελιτζανοσαλάτα…………………………………………………………………………………
….

Τυροκαυτερή………………………………………………………………………………………
….

Ζυμαρικά

Σπαγγέτι
Napolitana………………………………………………………………………………….(Σάλτσα
τομάτας)

Σπαγγέτι
Bolognese…………………………………………………………………………………..(Κιμά)

Σπαγγέτι Carbonara a la
crema……………………………………………………………………..(Κρέμα γάλακτος,
μπέικον, μανιτάρια και τυρί)



Pizza*

Pizza
Μαργαρίτα……………………………………………………………………………………..
(Σάλτσα τομάτας, τυρί Gouda)

Pizza
Special…………………………………………………………………………………………..
(Σάλτσα τομάτας, τυρί Gouda, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πράσινες πιπεριές, κόκκινες
πιπεριές)

Pizza
Χωριάτικη……………………………………………………………………………………...
(Σάλτσα τομάτας, φρέσκια τομάτα, τυρί Φέτα, μανιτάρια, πράσινες πιπεριές, κόκκινες
πιπεριές)

* Η pizza σερβίρεται μόνο βράδυ και υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των υλικών
από τα οποία θα αποτελείται

Ψητά της Ώρας*

Μπριζόλα χοιρινή
…………………………………………………………………………………….

Μπριζόλα
μοσχαρίσια………………………………………………………………………………...

Μπιφτέκια μοσχαρίσια
σχάρας………...…………………………………………………………….



Φιλέτο
κοτόπουλο…………………………………………………………………………………….

Λουκάνικο χοιρινό
χωριάτικο………………………………………………………………………..

Ψαρονέφρι…………………………………………………………………………………………
…..

Σνίτσελ
χοιρινό……………………………………………………………………………………...

Σνίτσελ
κοτόπουλο…………………………………………………………………………………...

* Όλα τα Ψητά της Ώρας έρχονται "στο πιάτο σας" με ένα συνοδευτικό της επιλογής
σας: πατάτες, ρύζι, μακαρόνια ή σαλάτα

Ψάρια και Θαλασσινά



Μαριδάκι……………………………………………………………………………………………..
.

Γαύρος………………………………………………………………………………………………..
.

Γόπα………...………………………………………………………………………………………
…

Κολιός………………………………………………………………………………………………
…

Σαρδέλα………………………………………………………………………………………………
.

Μπαρμπούνια………………………………………………………………………………………
…

Κουτσομούρα………………………………………………………………………………………
…

Φαγκρί………...……………………………………………………………………………………
…

Μπαλάς……………………………………………………………………………………………….

Μελανούρι……………………………………………………………………………………………
.

Σκάρος………………………………………………………………………………………………..
.

Γαλέος με
σκορδαλιά…………………………………………………………………………………



Μπακαλιάρος με
σκορδαλιά………...……………………………………………………………….

Μπακαλιάρος στο φούρνο με
πατάτες………………………………………………………………

Μπακαλιάρος με
σπανάκι………...………………………………………………………………….

Ψαρόσουπα
Σκορπίνας……………………………………………………………………………….

Πιλάφι του
ψαρά……………………………………………………………………………………...(Μύδι,
χταπόδι, καλαμάρι, σουπιά, γαρίδα)

Γαριδομακαρονάδα………………………………………………………………………………
…...

Καλαμάρια…………………………………………………………………………………………
….
(Φρέσκα)

Καλαμάρι
ψητό……………………………………………………………………………………….(Κατεψυγ
μένο)

Καλαμαράκια
τηγανητά……………………………………………………………………………...(Κατεψυγμέν
α)

Χταπόδι στο φούρνο με
πατάτες…………………………………………………………………….

Χταπόδι
κρασάτο………...…………………………………………………………………………...



Χταπόδι με Κοφτό
μακαρονάκι……………………………………………………………………...

Σουπιά με
σπανάκι……………………………………………………………………………………

Σουπιά με
Κριθαράκι………………………………………………………………………………...

Μαγειρευτά

Μοσχάρι
Γιουβέτσι…………………………………………………………………………………...

Μοσχάρι Tas
Kebab…………………………………………………………………………………..

Μοσχάρι ψητό
κατσαρόλας………………………………………………………………………….

Κατσικάκι
κοκκινιστό………...……………………………………………………………………...

Κατσικάκι
φούρνου…………………………………………………………………………………..



Αρνάκι
κοκκινιστό……………………………………………………………………………………

Αρνάκι
φούρνου………………………………………………………………………………………

Κουνέλι
κοκκινιστό…………………………………………………………………………………...

Σουτζουκάκια………………………………………………………………………………………
…

Κόκορας με
χυλοπίτες………………………………………………………………………………..

Κοτόπουλο
κοκκινιστό……………………………………………………………………………….

Κοτόπουλο
Σαγανάκι…………………………………………………………………………………

Κοτόπουλο
φούρνου………………………………………………………………………………….

Κοτόπουλο ρολό γεμιστό με τυρί
……………………………………………………………………

Χοιρινό
Γλυκόξινο………...………………………………………………………………………….

Χοιρινή
φούρνου……………………………………………………………………………………...



Χοιρινό
ρολό…………………………………………………………………………………………..

Χοιρινή
Τηγανιά………………………………………………………………………………………

Χοιρινό με θυμάρι και λιαστή
τομάτα………...…………………………………………………….

Χοιρινό ψητό
φούρνου……………………………………………………………………………….

Μπιφτέκια
φούρνου…………………………………………………………………………………..

Μπιφτέκια γεμιστά με
τυρί…………………………………………………………………………..

Μουσακάς……………………………………………………………………………………………
..

Παστίτσιο…………………………………………………………………………………………….
.

Λαζάνια με
κιμά………………………………………………………………………………………

Κανελόνια με
κιμά……………………………………………………………………………………

Σουφλέ με τέσσερα
τυριά…………………………………………………………………………….(Γραβιέρα, Gouda,
Παρμεζάνα, Φέτα)



Μελιτζάνα a la
Siciliana……………………………………………………………………………...

Μελιτζάνα
Παπουτσάκι………………………………………………………………………………

Μελιτζάνα με
τυριά…………………………………………………………………………………(Γραβιέρα,
Gouda, Παρμεζάνα, Φέτα)

Μελιτζάνα Imam
Bayildi……………………………………………………………………………

Μελιτζάνες
Καπαμά………………………………………………………………………………….

Κρέπες με γέμιση από τυρί, κοτόπουλο και πολύχρωμες γλυκές
πιπεριές………………………..

Κρέπες με γέμιση από τυρί, ζαμπόν, μπέικον και
μανιτάρια………………………………………

Λαχανοντολμάδες…………………………………………………………………………………
…..

Γεμιστά
αυγολέμονο………………………………………………………………………………….

Γεμιστά……………………………………………………………………………………………….
.

Μπριάμ………...……………………………………………………………………………………..
.

Φασολάκια
Γιαχνί…………………………………………………………………………………….



Αγκινάρες a la
Polita…………………………………………………………………………………

Αρακάς με
πατάτες…………………………………………………………………………………...

Σπανακόρυζο………………………………………………………………………………………
….

Μπάμιες με
πατάτες………………………………………………………………………………….

Γίγαντες………………………………………………………………………………………………
.

Φάβα………………………………………………………………………………………………….
.

Μπύρες

AΛΦΑ (500
ml)………………………………………………………………………………………..

AMSTEL LAGER (500
ml)…………………………………………………………………………..

AMSTEL FREE (500
ml)…………………………………………………………………………….



εζα Lager (500
ml)…………………………………………………………………………………….

εζα Pilsener (500
ml)…………………………………………………………………………………..

Fischer PILSENER (500
ml)………………………………………………………………………….

FIX LAGER (500
ml)…………………………………………………………………………………

FIX DARK LAGER (330
ml)………………………………………………………………………...

Heineken LAGER (500
ml)…………………………………………………………………………...

Kaiser Pilsner (500
ml)………...……………………………………………………………………...

Mythos LAGER (500

ml)……………………………………………………………………………..

ΜΑΜΟΣ Pilsener (500
ml)…………………………………………………………………………...

SPARTA LAGER (500
ml)……………………………………………………………………………



Κρασιά

Οίνος λευκός ξηρός (ανά λίτρο):

ΜΑΚΡΗΣ……………………………………………………………………………………………..

ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ…………………………………………………………………………………………..

ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ………………………………………………………………………………………….

Οίνος ροζέ ξηρός (ανά λίτρο):

ΜΑΚΡΗΣ……………………………………………………………………………………………..

ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ…………………………………………………………………………………………..

ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ………………………………………………………………………………………….

Οίνος ροζέ ημίγλυκος:

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ- ανθοσμίας (187ml)………………………………………..

Οίνος ερυθρός ξηρός (ανά λίτρο):

ΜΑΚΡΗΣ……………………………………………………………………………………………..



Ούζα

ΜΙΝΙ (ατομικό/50

ml)………………………………………………………………………………...

ΜΙΝΙ (200 ml)………………………………………………………………………………………...

Πλωμαρίου–Ισιδώρου Αρβανίτου (200
ml)…………………………………………………………

ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ (ατομικό/50
ml)……………………………………………………………………

ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ (200 ml)…………………………………………………………………………….

ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΠΛΕ (200
ml)…………………………………………………………………..(Κλασική γεύση/46% Vol.)

ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟ (200
ml)……………………………………………………………….(Βελούδινη γεύση/42% Vol.)

Τσίπουρα*

1 ΑκόΜα (ατομικό/50
ml)…………………………………………………………………………….

1 ΑκόΜα (200 ml)
……………………………………………………………………………………



Τσιλιλή (200
ml)………………………………………………………………………………………

ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ (ατομικό/50
ml)……………………………………………………………………

ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ (200 ml)…………………………………………………………………………….

* Χωρίς γλυκάνισο

Αναψυκτικά

Coca-Cola (330

ml)…………………………………………………………………………………...

Coca-Cola light (330
ml)……………………………………………………………………………..

Coca-Cola zero (330
ml)……………………………………………………………………………...

Sprite (330
ml)………………………………………………………………………………………...

TUBORG Soda (330
ml)……………………………………………………………………………..

motion (330
ml)……………………………………………………………………………………….

FANTA ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΠΛΕ (330
ml)………………………………………………………...(Χωρίς ανθρακικό)

FANTA ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ (330
ml)…………………………………………………………………(Με ανθρακικό)



FANTA ΛΕΜΟΝΙΤΑ (330 ml)……………………………………………………………………….

λουξ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΠΛΕ (330
ml)……………………………………………………………(Χωρίς ανθρακικό)

λουξ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ (330
ml)…………………………………………………………………….(Με ανθρακικό)

Lipton ICE TEA ΛΕΜΟΝΙ (330
ml)………………………………………………………………...

Lipton ICE TEA ΡΟΔΑΚΙΝΟ (330

ml)……………………………………………………………..

Νερά

Νερό εμφιαλωμένο (ατομικό/0.5

lt)…………………………………………………………………

Νερό εμφιαλωμένο (1.5

lt)……………………………………………………………………………

Κορπή ανθρακούχο νερό (330

ml)……………………………………………………………………



Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ. Π. Α. ……% και ……% καθώς και δημοτικός φόρος

…..%


