Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Υ Τ O

Β A R B E Q U E

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ MENU
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11 - ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12

Tετάρτη

Tρίτη

Δευτέρα

ΜΟΣΧΑΡΙ

ΜΕ ΚΙΜΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ

€4.70

ΛΑΖΑΝΙΑ Στρώσεις ζυμαρικού με κιμά μόσχου & επικάλυψη αφράτης κρέμας
μπεσαμέλ.

€4.40

ΟΣΠΡΙΑ

ΦΑΣΟΛΑΔΑ Κοκκινιστή σούπα φασολάδα με λαχανικά μπρινουάζ

€3.40

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΜINI ΡΟΛO ΓΕΜΙΣΤΟ Λαχταριστά ρολάκια κοτόπουλου με μπέικον, πιπεριά

€4.90

ΙΝΔΙΚΟ Μαριναρισμένο με γιαούρτι, πάστα καρύδας και κακουλέ σε πλούσια

€4.90

ZYMAΡIKA

ΜΕ ΚΙΜΑ Σπαγγέτι με ψιλοκομμένο κιμά μοσχαριού, ποικιλία βοτάνων και

€4.40

ΣΟΥΠΑ

ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΑΣΙΑΤΙΚΗ

Βελούδινη κοτόσουπα με καλαμπόκι, sake και σόγια sauce

€3.90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.90

ΜΕ ΚΙΜΑ

ΜΟΥΣΑΚΑΣ Ζουμερός κιμάς μοσχαριού, με μαζριναρισμένα λαχανικά και
γκρατιναρισμένη κρέμα μπεσαμέλ

€4.40

ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ Γιουβαρλάκια με λεμονάτη σάλτσα αυγολέμονο

€4.40

ΛΑΔΕΡΑ

ΜΠΡΙΑΜ Ανάμεικτα καλοκαιρινά λαχανικά με σάλτσα ντομάτας και φρέσκα

€3.60

XOIPINO

ΛΕΜΟΝΑΤΟ

€4.90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλου σωτέ με ποικιλία

€4.90

ΧΟΙΡΙΝΟ

Σιγομαγειρεμένο λεμονάτο χοιρινό στη γάστρα με άρωμα λεμονιού.

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Ζουμερή μπριζόλα σωτέ περασμένη από €4.90
φούρνο, με λαχανικά και σάλτσα κρασιού

ΛΑΔΕΡΑ

ΑΡΑΚΑΣ Τρυφερός αρακάς σιγομαγειρεμένος

€3.40

ΜΕ ΚΑΡΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ Τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλο στήθος με σάλτσα

€4.90

ΣΟΥΠΑ

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΟΥΠΑ

BBQ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ

€4.40

ΧΟΙΡΙΝΟ

ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ Χοιρινά φιλετάκια μαριναρισμένα με ξύδι παλαιωμένου

€4.90

ΛΑΔΕΡΑ

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ Ελαφρύ κοκκινιστό σπανακόρυζο με φρέσκο κρεμμυδάκι & άνηθο €3.40

ΧΧL BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ

€4.70

BBQ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ

€4.40

BBQ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

€4.40

ΧΧL BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΧΧL BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ

€4.70

ΧΧL BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ

€4.70

ΧΧL BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΧΧL BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΧΧL BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.40

ΧΧL BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΧΧL BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ

€4.90

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.40

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.40
€4.90

φρέσκων μυρωδικών

Τρυφερο φιλέτο κοτόπουλο παναρισμένο με αλεύρι, φρυγανιά και αυγό

με γαρνιτούρα της επιλογής σας
με γαρνιτούρα της επιλογής σας

€4.40

ΜΕ ΠΟΥΡΕ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ Τρυφερό μοσχάρι σε κόκκινη σάλτσα με βελούδινο

€5.90

ΜΕ ΚΙΜΑ

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Πλούσια κρεμώδης μπεσαμέλ & ζουμερός αρωματικός μοσχαρίσιος
κιμάς με φρέσκα ζυμαρικά

€4.40

ΣΟΥΠΑ

ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ Σούπα ψαριού με άρωμα λεμονιού και φρέσκα λαχανικά.

€3.90

πουρέ από μελιτζάνες

μυρωδικά

μανιταριών και κρεμά μα μουστάρδα και φρέσκα βότανα
κάρυ και γάλα καρύδας

βαλσάμικου, καραμελωμένα κρρεμμύδια δαμάσκηνα & μέλι

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

Γεμιστές μελιτζάνες με αφράτη μπεσαμέλ και σπιτική σάλτσα ντομάτας

φλωρίνης, γραβιέρα γλασαρισμένο με μέλι, λευκό κρασί και μπούκοβο
αρμονία βοτάνων και λαχανικών

Σούπα βελουτέ με κολοκύθα και μυρωδικά

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

€3.90

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό)

€11.80

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ

€4.90

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ

€4.40

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό)

€11.80

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό)

€11.80

ΡΟΚΑ ΜΕ ΣΥΚΟ Γευστική σαλάτα με ρόκα, σύκο, ρόδι, κουκουνάρι, παρμεζάνα &
sauce βαλσάμικο μουστάρδα μέλι

€4.90

ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Καρότο baby, μπρόκολο, κολοκύθι, κουνουπίδι βραστά στον

€3.50

ΤΑΜΠΟΥΛΕ

€4.40

ΣΑΛΑΤΑ ΑΣΙΑΤΙΚΗ Φρέσκια ανάλαφρη σαλάτα με κινέζικο λάχανο, καρότο,
αγγούρι & βινεγκρέτ σόγιας

€3.90

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΜΕ ΚΙΝΟΑ

€4.90

ΝΤΑΚΟΣ Παραδοσιακό κριθαροκούλουρο παντρεμένο σε μαριναρισμένη τομάτα

€3.90

ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ Φρέσκιες ντομάτες με τραγανό αγγούρι, λάδι και μυρωδικά

€2.72

ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ

Θρεπτική σαλάτα ζυμαρικών με καπνιστό σολομό & μπρόκολο

€4.90

ΣΑΛΑΤΑ ΑΣΙΑΤΙΚΗ Φρέσκια ανάλαφρη σαλάτα με κινέζικο λάχανο, καρότο,
αγγούρι & βινεγκρέτ σόγιας

€3.90

CAESAR 362 Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με φρέσκο ψημένο κοτόπουλο, φλοίδες

€4.90

ΝΤΑΚΟΣ Παραδοσιακό κριθαροκούλουρο παντρεμένο σε μαριναρισμένη τομάτα
ελιές κάπαρη & φέτα

€3.90

ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ Φρέσκιες ντομάτες με τραγανό αγγούρι, λάδι και μυρωδικά

€2.72

€2.90

ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ Φρέσκιες ντομάτες με τραγανό αγγούρι, λάδι και μυρωδικά

€2.72

VEGAN ΣΑΛΑΤΑ CEASAR’S Πράσινη σαλάτα με γευστικά μανιτάρια portobello,

€4.70

Χοιρινή ολόκληρη μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΜΠΙΦΤΕΚΙ Ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με πατάτες φούρνου

Κλασσική χωριατικη σαλάτα με ζυμαρικά & μυρωδικά

παρμεζάνας και δροσερή sauce

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Φρεσκοκομμένες πατάτες φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού

ΜΠΑΣΜΑΤΙ

€1.90

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

€1.90

Αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Βελούδινος πουρές πατάτας με μοσχοκάρυδο

€2.90

με γαρνιτούρα της επιλογής σας
Χοιρινή ολόκληρη μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της

ΣΑΛΑΤΕΣ

ατμό

Πρωτεϊνούχα σαλάτα 3χρωμης κινόας με φρέσκα λαχανικά και βινεγκρέτ από lime

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Φρεσκοκομμένες πατάτες φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού

€2.90

με γαρνιτούρα της επιλογής σας
Χοιρινή ολόκληρη μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της

ΣΑΛΑΤΕΣ

Δροσερή σαλάτα με πλιγούρι και φρέσκα μυρωδικά
ελιές κάπαρη & φέτα

φυτικό τυρί και νηστίσιμη sauce

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Φρεσκοκομμένες πατάτες φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού

€2.90

€1.90

ΜΠΑΣΜΑΤΙ

€1.90

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

€1.90

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

€1.90

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

€2.90

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

€2.90

ΜΠΑΣΜΑΤΙ

Αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο
Βελούδινος πουρές πατάτας με μοσχοκάρυδο

Αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο
Βελούδινος πουρές πατάτας με μοσχοκάρυδο

Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Υ Τ O

Β A R B E Q U E

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ MENU
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11 - ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12

Πέμπτη
ΜΕ ΚΙΜΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΧΟΙΡΙΝΟ
ΟΣΠΡΙΑ

Παρασκευή

ΜΟΥΣΑΚΑΣ Ζουμερός κιμάς μοσχαριού, με μαριναρισμένα €4.40
λαχανικά και γκρατιναρισμένη κρέμα μπεσαμέλ

ΜΕ ΚΙΜΑ

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Πλούσια κρεμώδης μπεσαμέλ & ζουμερός

€4.40

ΜΕ ΚΙΜΑ

ΣΟΥΠΑ

ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ & ΚΑΣΤΑΝΟ ΡΥΖΙ

ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ Παραδοσιακοί λαχανοντολμάδες με €4.40
μοσχαρίσιο κιμά & φρέσκα βότανα

ΜΟΥΣΑΚΑΣ Ζουμερός κιμάς μοσχαριού, με μαζριναρισμένα €4.40
λαχανικά και γκρατιναρισμένη κρέμα μπεσαμέλ

ΧΟΙΡΙΝΟ

ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ Χοιρινές μπουκιές σε γλυκόξινη

€4.90

ΣΟΥΠΑ

ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ Σούπα κοτόπουλου με φρέσκα λαχανικά &

€3.90

ΚΟΚΟΡΑΣ

ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ Μαριναρισμένες μπουκίτσες κοτόπουλου €4.90
με λαχανικά και γλυκόξινη σάλτσα

ΚΡΑΣΑΤΟΣ ΜΕ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ Αλανιαρης κόκορας κρασάτος €4.90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

XOIPINO

ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

€4.90

ME KIMA

ΟΣΠΡΙΑ

ΓΙΓΑΝΤΕΣ

€3.90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΙΝΔΙΚΟ Μαριναρισμένο με γιαούρτι, πάστα καρύδας και

ΨΑΡΙ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΠΛΑΚΙ Ζουμερές τσιπούρες στον φούρνο με

ΜΕ NOODLES Noodles με λαχανικά, φιλέτο κοτόπουλο σε €4.90
ασιάτικη σάλτσα στρειδιών και σόγιας
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Χοιρινά φιλετάκια σωτέ
με ποικιλία μανιταριών, σάλτσα κρέμας-μουστάρδας και
φρέσκο θυμάρι

€4.90

αρωματικός μοσχαρίσιος κιμάς με φρέσκα ζυμαρικά
σάλτσα με φρέσκα λαχανικά, ανανά και σόγια σος

ΡΟΛΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ Ζουμερό κοτόπουλο ρολό γεμιστό €4.90
με μανιτάρια champignon λαχανικά & πατάτες φούρνου
ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΤΕΡΙΓΙΑΚΙ Ζουμερές

μπουκιές κοτόπουλο σε ασιατική σάλτσα με πλούσια αρώματα
από τζίντζερ, σόγια και λαχανικά.

€4.90

ΜΟΣΧΑΡΙ

ΜΕ ΑΡΑΚΑ Τρυφερό μοσχάρι σε κόκκινη σάλτσα με αρακά €5.90
και μυρωδικά

ΛΑΔΕΡΑ

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ Παραδοσιακά φασολάκια με φρέσκα βότανα

€4.40

€4.40

ΟΣΠΡΙΑ

ΟΣΠΡΙΑΔΑ Σούπα με φασόλια, ρεβύθια, μπιζέλια, φακές

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ
με γαρνιτούρα της επιλογής σας

€4.40

€3.60

NOODLES

ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Ποικιλία λαχανικών με noodles σε ασιατική

€4.60

€4.40

ΧΧL BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ

€4.70

BBQ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ
με γαρνιτούρα της επιλογής σας

€4.40

ΧΧL BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ

€4.70

ΧΧL BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΧΧL BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ

€4.70

€4.40

ΧΧL BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΧΧL BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΧΧL BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

€4.90

ΧΧL BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.40

ΧΧL BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.40

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ

€4.90

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.40

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) Χοιρινή ολόκληρη €11.80
μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ

€4.90

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ

€4.40

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) Χοιρινή ολόκληρη

€11.80

ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΑΚΟΣ Παραδοσιακό κριθαροκούλουρο

παντρεμένο σε μαριναρισμένη τομάτα ελιές κάπαρη & φέτα

€3.90

ΤΑΜΠΟΥΛΕ

€3.50

€4.40

ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Καρότο baby, μπρόκολο, κολοκύθι,

CAESAR 362 Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με φρέσκο

€4.90

ΣΑΛΆΤΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΙΝΌΑ ΚΑΙ ΑΒΟΚΆΝΤΟ

€4.90

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ NOODLES Noodles ρυζιού με φρέσκα

€4.90

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΥΤΟ & ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ Δροσερή

€4.70

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΦΑΚΗΣ ΜΕ ΚΑΡΥ Νηστίτσιμα κεφτεδάκια €4.90
φακής σε πλούσια σάλτσα κάρυ και καρύδα

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

ΚΑΚΑΒΙΑ ΒΕΛΟΥΤΕ ΤΟΥ ΨΑΡΑ Velouté σούπα ψαριών

ΧΧL BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ

€3.90

BBQ

€4.70

ΣΟΥΠΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ

ΧΧL BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

BBQ

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

ΧΧL BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€4.70

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) Χοιρινή ολόκληρη €11.80
μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της

ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ Φρέσκιες ντομάτες με τραγανό

€2.72

αγγούρι, λάδι και μυρωδικά

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

€4.70
€4.90

με λαχανικά

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

€4.40

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ NOODLES Noodles ρυζιού με φρέσκα
λαχανικά εποχής και ασιάτικη sauce

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ Θρεπτική σαλάτα
ζυμαρικών με καπνιστό σολομό & μπρόκολο

ΜΠΑΣΜΑΤΙ

€1.90

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

€1.90

Θρεπτικές φακές με αρωματική sauce πορτοκάλι, πιπεριά και
φρέσκα μυρωδικά
ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ Φρέσκιες ντομάτες με τραγανό
αγγούρι, λάδι και μυρωδικά

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

€2.90

Αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο
Βελούδινος πουρές πατάτας με μοσχοκάρυδο

€4.90

ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ Τρυφερό μαρούλι με ντομάτα €4.70
τόνο, κομμάτια αβοκάντο και sauce λαδολέμονο.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Παραδοσιακή σαλάτα με λάχανο, πιπεριές,

φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού

€3.60

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) Χοιρινή ολόκληρη €11.80
μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της

€2.90

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Φρεσκοκομμένες πατάτες

€4.90

€5.90

€4.40

Θρεπτική σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια, ψητές μελιτζάνες
και dressing με ταχίνι

€4.40

αρωματικός μοσχαρίσιος κιμάς με φρέσκα ζυμαρικά

ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΣΜΥΡΝΑΊΙΚΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Πλούσια κρεμώδης μπεσαμέλ & ζουμερός

λαχανικά

BBQ

Κλασσική χωριατικη σαλάτα με ζυμαρικά & μυρωδικά

€4.70

Γεμιστές μελιτζάνες με αφράτη μπεσαμέλ και σπιτική σάλτσα
ντομάτας

ΜΠΙΦΤΕΚΙ Ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με πατάτες

ΜΕ ΚΙΜΑ

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ

ΜΟΣΧΑΡΙ

€3.90

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

με χυλοπίτες Μετσόβου & γραβιέρα Κρήτης

ΧΟΙΡΙΝΟ

ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΟΥΠΑ ΤΥΡΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΟΚΟΛΟ Σούπα

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ

€3.90

€4.90

ΣΟΥΠΑ

με γαρνιτούρα της επιλογής σας

Φούρνου με φρέσκα λαχανικά και αρωματικά βότανα

Φθινοπωρινή σούπα με λουκάνικο, κολοκύθα και καστανό
ρύζι

ΦΡΙΚΑΣΕ Χοιρινές μπουκιές με αρωματική σάλτσα

€3.40

velouté με τυρί τσένταρ και μπρόκολο

ρύζι €3.90

Ζουμερές μπριζόλες από χοιρινό με σαλτσα λεμονιού

ΡΕΒΥΘΙΑ Παραδοσιακή ρεβυθάδα φούρνου

ΣΑΛΑΤΕΣ

Κυριακή

Σάββατο

καρότο μαριναρισμένα σε μια αλλιώτικη σάλτσα πορτοκαλιού

ΦΑΚΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑ

€4.90
€3.50
€4.40

κακουλέ σε πλούσια αρμονία βοτάνων και λαχανικών

Σουτζουκάκια με αρωματική σάλτσα ντομάτας και κίμινο

με γαρνιτούρα της επιλογής σας
με γαρνιτούρα της επιλογής σας

ΣΑΛΑΤΕΣ

Κλασσική χωριατικη σαλάτα με ζυμαρικά & μυρωδικά

κουνουπίδι βραστά στον ατμό

Τρυφερή σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο, κινόα, αβοκάντο ,
ρόκα και sauce μέλι μουστάρδα
ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ Φρέσκιες ντομάτες με τραγανό
αγγούρι, λάδι και μυρωδικά

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Φρεσκοκομμένες πατάτες

€2.72

φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού

€2.90

€2.90

ΜΠΑΣΜΑΤΙ Αρωματικό ρύζι μπασμάτι

€1.90

ΜΠΑΣΜΑΤΙ

€1.90

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

€1.90

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Φρεσκοκομμένες πατάτες
φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού
Αρωματικό ρύζι μπασμάτι
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο

€2.72

Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο
Βελούδινος πουρές πατάτας με μοσχοκάρυδο

αυγολέμονου και καρδιές μαρουλιού
φούρνου

και φάβα
σάλτσα

με γαρνιτούρα της επιλογής σας
με γαρνιτούρα της επιλογής σας
μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της

ΣΑΛΑΤΕΣ

Δροσερή σαλάτα με πλιγούρι και φρέσκα μυρωδικά
ψημένο κοτόπουλο, φλοίδες παρμεζάνας και δροσερή ssauce
λαχανικά εποχής και ασιάτικη sauce

πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με κατσικίσιο τυρί, προσούτο και
βινεγκρέτ από παλαιωμένο βαλσάμικο
ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ Φρέσκιες ντομάτες με τραγανό
αγγούρι, λάδι και μυρωδικά

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Φρεσκοκομμένες πατάτες

€2.72

φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού

€2.90

€1.90

ΜΠΑΣΜΑΤΙ Αρωματικό ρύζι μπασμάτι

€1.90

€2.90

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο

€1.90

