
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις ννόμιμες χρεώσεις

ΣΑΛΑΤΕΣ
Ντάκος µε ντοµάτα, φέτα, κάπαρη, ελαιόλαδο, ελιές

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

Μεσογειακή Σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, ανάµεικτα πράσινα 
φύλλα, καρύδι, κατσικίσιο τυρί, τραγανή ελληνική πίτα και 
καραµελωµένο βαλσάµικο ξύδι 

Σαλάτα του Κηπουρού µε ανάµεικτα πράσινα φύλλα, αγγούρι, 
ντοµάτα, πιπεριά, ελιές και βινεγκρέτ µε ρόδι και βαλσαµικό 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Τζατζίκι µε γιαούρτι, αγγουράκι τριµµένο, σκόρδο, αρωµατικά 

Τυροσαλάτα µε γιαούρτι, φέτα και τσίλι, µέτρια καυτερή

Μαυροµάτικο Ντιπ από φασόλια µαυροµάτικα 

Παντζαροσαλάτα µε γιαούρτι, πράσινο µήλο, καρύδι και σκόρδο 

Χωριάτικο Γιαούρτι 

Φέτα µε λαδορίγανη 

Μελιτζανοκροκέτες τηγανητοί µε γιαούρτι (4 κοµµάτια) 

Κολοκυθοκεφτέδες τηγανητοί µε γιαούρτι (4 κοµµάτια) 

Κεφαλοτύρι Σαγανάκι µε σύκο µέλι και κανέλα 

Μπουγιουρντί µε φέτα, ψηµένο σε γάστρα

Μανιτάρια στο τηγάνι µε σκόρδο και διάφορα αρωµατικά (200 γρ.) 

Τυροπιτάκια µε φέτα (6 κοµµάτια) 

Λαχανικά στη Σχάρα 

€5,00

€7,00

€9,95

€8,00

€3,30

€3,30

€3,30

€3,30

€3,30

€3,80

€4,60

€4,60

€4,80

€4,80

€5,60

€4,30

€4,60

À La Carte Menu

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Ελληνική Πίτα µε ελαιόλαδο και ρίγανη

Χωριάτικη Σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, ελιές, κόκκινο κρεµµύδι, 
πιπεριά, φέτα, ελαιολαδο και παξιµάδι

Τζατζίκι µε γιαούρτι, αγγούρι τριµµένο, σκόρδο και αρωµατικά

Τυροσαλάτα µε γιαούρτι, φέτα και τσίλι, µέτρια καυτερή

Μαυροµάτικο Ντιπ από φασόλια µαυροµάτικα

Παντζαροσαλάτα µε γιαούρτι, πράσινο µήλο, καρύδι και σκόρδο

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Μελιτζανοκροκέτες τηγανητές, µε γιαούρτι

Κολοκυθοκεφτέδες τηγανητοί, µε γιαούρτι

Κεφαλοτύρι σαγανάκι, µε σύκο, µέλι ,κανέλα

Κεφτεδάκια κοκκινιστά, µε πλιγούρι

ΖΕΣΤΑ ΠΙΑΤΑ & ΣΧΑΡΑΣ
Χοιρινό Καπάκι µαριναρισµένο µε διάφορα αρωµατικά

Κοτόπουλο Μπούτι ψηµένο στη σχάρα µε λαδορίγανη

Χοιρινό Σουβλάκι µε κρεµµύδι και µαιντανό 

Μπιφτέκια στη σχάρα

Πατάτες Τηγανητές µε ρίγανη και τριµµένο κεφαλοτύρι

 ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Σπιτικό Γλυκό µε παγωτό µαστίχα

ΖΕΣΤΑ ΠΙΑΤΑ
Κεφτεδάκια της Γιαγιάς µε πουργούρι

Παραδοσιακός Ελληνικός Μουσακάς 

Καλαµαράκι τηγανητό (250 γρ.) 

Γαρίδες Σαγανάκι µε φέτα, ντοµάτα, µαϊντανό

Πουργούρι 

Πατάτες Τηγανητές µε κεφαλοτύρι και ρίγανη 

Πατάτες Φούρνου λεµονοριγανάτες 

Γαριδοµακαρονάδα µε τέσσερις γαρίδες (1 άτοµο) 
                                              ή µε 8 γαρίδες (2 άτοµα) 

Το Κότσι της Αυλής (αρνίσιο) 

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
 
Κοτόπουλο Μπούτι (240 γρ.) 

Χοιρινό Σουβλάκι (400 γρ.) 

Αρνίσια Παϊδάκια 

Μπιφτέκια (200 γρ.) 

Χωριάτικο Λουκάνικο (200 γρ.) 

Χοιρινά Φιλέτα (250 γρ.) 

Χοιρινή Μπριζόλα µε πατάτες τηγανητές (300 γρ.) 

Χοιρινός Λαιµός (300 γρ.) 

Χταπόδι (200 γρ.) 

Γαρίδες (6 κοµµάτια) 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Σπιτικό Γλυκό 

Παγωτό Μαστίχα (ανά µπάλα) 

€8,00

€9,50

€9,50

€13,00

€3,00

€3,00

€3,00

€13,00
€23,00

€16,50

€3,00

€1,00

€8.00

€8,50

  1kg  €24,00

€9,00

€5,50

€8,60

€12,00

€8,60

€10,00

€15,00

½ kg   €14,00

Μεζές

για τουλάχιστο 2 άτομ
α


