Meze
COLD APPETIZERS

HOT DISHES & GRILL

Greek pitta with olive oil and oregano

Grilled Pork Giros

''Choriatiki'' Village Salad, tomatoes, cucumbers, black olives,
onion, bell peppers, feta, olive oil

Grilled Chicken with olive oil and oregano
Pork Souvlaki with onion and parsley

Tzatziki dip, strained yoghurt, grated cucumber, garlic and herbs

Beef Kebab on the grill

Tirokaﬅeri, feta and chilli

Crispy Fried Potatoes with grated kefalotiri and oregano

Paprika, Florini’s peppers
Melitzanosalata Agioritiki, aubergine dip

DESSERT

HOT APPETIZERS

Gliko our homemade dessert
and vanilla ice cream

Kefalotiri Saganaki, pan fried kefalotiri cheese
with sautéed ﬁg, honey and cinnamon
Kolokithokeﬅedes, courgette fritters with strained yoghurt
Bouyiourdi, feta, tomatoes cooked in a stoneware dish

minim
e
um
t w o p e o pl

Sautéed Mushrooms, traditional sausage and balsamic vinegar

Prices include all legal taxes

Traditional Βriam, feta cheese and mixed vegetables

À La Carte Menu

HOT DISHES

SALADS
''Choriatiki'' Village Salad, tomatoes, cucumbers, black olives,
onion, bell peppers, feta, olive oil

€9,00

€9,00
Mediterranean, tomato, cucumber, mixed green leaves, walnuts,
goat’s cheese, crispy Greek pitta and caramelized balsamic vinegar
Gardener’s mixed green leaves, cucumber, tomato, bell pepper,
olives and pomegranate-balsamic vinaigrette

Traditional Greek Mousakka

€11,75

To Kotsi tis Avlis, lamb shank

€19,50

Crispy Fried Calamari (250g)

€9,75
€13,00

Shrimp Saganaki with feta, tomato and dill
Shrimp Pasta

(for one)

€17,00

(for two) €23,00

€9,00

ON THE GRILL

APPETIZERS

Pork Chop with crispy fried potatoes (300g)
½ kg €18,00

€15.00
1kg €36,00

Tzatziki dip, strained yoghurt, grated cucumber, garlic and herbs

€3,50

Lamb Chops

Tirokaﬅeri, feta and chilli

€3,50

Octopus (200g)

€13,00

Paprika, Florini’s peppers

€3,50

Shrimps (6 pcs)

€19,00

Melitzanosalata Agioritiki, aubergine dip

€3,50

Feta with olive oil and oregano

€4,50

Kolokithokeﬅedes, courgette fritters with strained yoghurt

€6,50

Kefalotiri Saganaki, pan-fried kefalotiri cheese
with sautéed ﬁg, honey and cinnamon

€6,50

Bouyiourdi, feta, tomatoes cooked in a stoneware dish

€6,50

Sautéed Mushrooms, traditional sausage and balsamic vinegar

€6,50

Traditional Βriam, feta cheese and mixed vegetables

€6,50

SIDE DISHES
Bulgur Wheat

€3,50

Fried Potatoes with grated kefalotiri and oregano

€3,50

Oven-cooked Potatoes with lemon and oregano

€3,50

Grilled Vegetables

€3,50

MEAT PLATTER PER PERSON €15,00
(FOR MINIMUM OF TWO PEOPLE)
Grilled Pork Giros, Grilled Chicken with olive oil and oregano,
Pork Souvlaki with onion and parsley, Beef Kebab on the grill,
Fried Potatoes with grated kefalotiri and oregano.

DESSERT
Gliko our homemade dessert and vanilla ice cream

€6,00

Vanilla ice cream (per scoop)

€1,00

Μεζές
ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΖΕΣΤΑ ΠΙΑΤΑ & ΣΧΑΡΑΣ

Ελληνική Πίτα µε ελαιόλαδο και ρίγανη

Χοιρινός Γύρος στη σχάρα

Χωριάτικη Σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, ελιές, κρεµµύδι,
πιπεριά, φέτα, ελαιόλαδο

Κοτόπουλο στη σχάρα µε λαδορίγανη
Χοιρινό Σουβλάκι µε κρεµµύδι και µαϊντανό

Τζατζίκι µε γιαούρτι, αγγούρι, σκόρδο και αρωµατικά

Μπιφτέκια στη σχάρα

Τυροκαυτερή, µε φέτα και τσίλι

Πατάτες Τηγανητές µε ρίγανη και τριµµένο κεφαλοτύρι

Πάπρικα, µε πιπεριές Φλωρίνης

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Αγιορείτικη Μελιτζανοσαλάτα

Σπιτικό Γλυκό µε παγωτό βανίλια

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Κεφαλοτύρι σαγανάκι, µε σύκο, µέλι και κανέλα
Κολοκυθοκεφτέδες τηγανητοί µε γιαούρτι
Μπουγιουρντί, φέτα ψητή, ντοµάτα, πιπεριά

για το
α
υλά
χιστο 2 άτομ

Μανιτάρια σωτέ µε χωριάτικο λουκάνικο και βαλσάµικο
Παραδοσιακό Μπριάµ Φούρνου µε τυρί φέτα και λαχανικά

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

À La Carte Menu

ΖΕΣΤΑ ΠΙΑΤΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη Σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, ελιές,
κρεµµύδι, πιπεριά, φέτα, ελαιόλαδο

€9,00

€9,00
Μεσογειακή Σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, ανάµεικτα πράσινα
φύλλα, καρύδι, κατσικίσιο τυρί, τραγανή Ελληνική πίτα και βαλσάµικο
Σαλάτα του Κηπουρού µε ανάµεικτα πράσινα φύλλα, αγγούρι,
ντοµάτα, πιπεριά, ελιές και βινεγκρέτ µε ρόδι και βαλσάµικo

€9,00

Παραδοσιακός Ελληνικός Μουσακάς

€11,75

Το Κότσι της Αυλής (αρνίσιο)

€19,50
€9,75

Καλαµαράκια τηγανητά (250 γρ.)

€13,00

Γαρίδες Σαγανάκι µε φέτα, ντοµάτα, µαϊντανό
Γαριδοµακαρονάδα

(1 άτοµο) €17,00

(2 άτοµα) €23,00

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
€15.00

Χοιρινή Μπριζόλα µε πατάτες τηγανητές (300 γρ.)

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Αρνίσια Παϊδάκια

½ kg €18,00

1kg €36,00

Τζατζίκι µε γιαούρτι, αγγούρι, σκόρδο, αρωµατικά

€3,50

Χταπόδι (200γρ.)

€13,00

Τυροκαυτερή µε φέτα και τσίλι

€3,50

Γαρίδες (6 κοµ.)

€19,00

Πάπρικα µε πιπεριές Φλωρίνης

€3,50

Αγιορείτικη Μελιτζανοσαλάτα

€3,50

Φέτα µε λαδορίγανη

€4,50

Κολοκυθοκεφτέδες τηγανητοί, µε γιαούρτι

€6,50

Κεφαλοτύρι Σαγανάκι µε σύκο, µέλι και κανέλα

€6,50

Μπουγιουρντί, φέτα ψητή, ντοµάτα, πιπεριά

€6,50

Μανιτάρια σωτέ µε χωριάτικο λουκάνικο και βαλσάµικο

€6,50

Παραδοσιακό Μπριάµ Φούρνου µε τυρί φέτα και λαχανικά

€6,50

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
Πουργούρι

€3,50

Πατάτες Τηγανητές µε κεφαλοτύρι και ρίγανη

€3,50

Πατάτες Φούρνου

€3,50

Λαχανικά Σχάρας

€3,50

ΠΙΑΤΕΛΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ

(∆ΥΟ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ)

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ €15,00

Χοιρινός Γύρος στη σχάρα, Κοτόπουλο στη σχάρα µε
λαδορίγανη, Χοιρινό σουβλάκι µε κρεµµύδι και µαϊντανό,
Μπιφτεκάκια στη σχάρα, πατάτες τηγανητές µε ρίγανη και
τριµµένο κεφαλοτύρι

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Σπιτικό Γλυκό µε παγωτό βανίλια

€6,00

Βανίλια παγωτό (ανά µπάλα)

€1,00

