ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΚΡΥΑ

Ελληνική Δημιουργική τοματίνια, ψητή πιπεριά Φλωρίνης, αγγούρι,			
7,80
ελιές ροδέλα, κρεμμύδι ξερό, ντακάκια χαρουπιού, λιαστή τομάτα,
αρωματικό ελαιόλαδο και άγρια ρίγανη πάνω σε κρέμα φέτας και χώμα ελιάς 			
Κυκλαδίτικη συνδυασμός από μαρούλια , ρόκα, πολύχρωμες πιπεριές,		
8,40
κάπαρη, ελιές ροδέλα, τομάτα, αγγούρι, κρίθινα παξιμαδάκια, λιαστή τομάτα,
ελαιόλαδο και αρωματική κρέμα από μπαλσάμικο.
Barba Lazaros Ποικιλία από φρεσκοκομμένα μαρούλια, τρυφερά φύλλα		
8,80
από σπανάκι, ρόκα, καπνιστή πανσέτα, μανιτάρια πλευρώτους σχάρας, πιπεριά
Φλωρίνης, δροσερή βινεγκρέτ μουστάρδας, σπόροι κολοκύθας, τοματίνια,
και κρέμα από γαλοτύρι Ηπείρου 			

Καπνιστό Γαλοτύρι με τραγανές λαδόπιτες και γλυκιά πάπρικα 			

6,20

Τζατζίκι με στραγγιστό γιαούρτι και πίκλες αγγουριού 				5,20
Μελιτζανοσαλάτα καπνιστές μελιτζάνες με ψητή κόκκινη πιπεριά κρεμμύδι ψητό,

5,60

αρωματισμένη με φρέσκο μαιντανό και τριφτή κατσικίσια φέτα			
Ντολμαδάκια Κάσου αρωματικό ρύζι με μοσχαρίσιο κιμά, φρέσκια τομάτα		

6,80

με μυρωδικά και πασκιτάν με γλυκό σκόρδο
ΖΕΣΤΑ
Γαρδουμπάκια παραδοσιακά πάνω σε λεμονάτο φρικασέ 				8,80
Λαδοπιτάκια με γύρο μαύρου χοίρου, ντοματίνια κονκασέ				8,40
με φρέσκο κρεμμύδι, μους γιαουρτιού με γλυκό σκόρδο και πάπρικα
Κολοκυθάκια τηγανιτά με κατίκι Δομοκού						6,20
Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες, με ανθό αλατιού και άγρια ρίγανη 			3,20
Λουκουμάδες Μετσοβόνε παναρισμένοι με σουσάμι					7,20
πάνω σε μαρμελάδα ντομάτας αρωματισμένη με αρμπαρόριζα
Μπουρεκάκια γεμιστά με ψαρονέφρι, πιπεριά Φλωρίνης,				

7,40

κασέρι Σοχού και κουλί Φλωρίνης
Παραδοσιακή χορτόπιτα με μυρώνια, καυκαλήθρες,					8,50
χόρτα εποχής και κρέμα κατσικίσιας φέτας
Άρτος/ καλωσόρισμα
Προζυμένιο ψωμί με γιιαούρτι πασκιτάν και αρωματικό πελτέ ντομάτας 		

1,40

ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ
Παιδάκια αρνίσια γάλακτος σχάρας							32,00
Αρνάκι παραδοσιακό ψημένο στο φούρνο με κλιματόβεργες 			
33,00
Κατσικάκι λεμονάτο στη γάστρα 							34,00
Πατάτες κυδωνάτες φούρνου 							3,40

ΚΥΡΙΩΣ
Μπριζόλα χοιρινή φυτικής εκτροφής μαριναρισμένη σε ελαιόλαδο,			
13,80
γλυκιά πάπρικα, θυμάρι ανθό αλατιού και νεαρές πατάτες βουτύρου
και πατάτες τηγανιτές
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι (Black Angus) με σάλτσα φέτας και πιπεριά			
14,80
Φλωρίνης πάνω σε ροδίτικη λαδόπιτα, τοματίνια κονκασέ, φρέσκο
κρεμμυδάκι και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Σουβλάκι κοτόπουλο τυλιχτό με παστράμι χοιρινό, πιπεριές Φλωρίνης,		
13,80
σάλτσα λεμονοθύμαρο και τηγανιτές πατάτες
Μοσχαρίσιο RIB EYE(300γρ.) με νεαρές πατάτες βουτύρου 				23,80

ΓΛΥΚΑ
ΠΕΙΝΙΡΛΙ
…Καισαρείας με ράχη παστουρμά, σουτζούκι πέταλο,				

8,70

πιπεριά Φλωρίνης, ψιλοκομμένη ντομάτα και κρεμμύδι φρέσκο
…χωριάτικο, κρέμα φέτας με θυμάρι, ντοματίνια , πιπεριά πράσινη,			
κρεμμύδι ξερό, ελιές ροδέλα και σαλάμι αέρος Θάσου

9,20

Πανακότα λευκής σοκολάτας με μαστίχα Χίου, σάλτσα από λουκούμι			
τριαντάφυλλο και κράμπλ ντάκου
Μωσαϊκό κρέμα Ελληνικών τυριών, καραμέλα βουτύρου και			
τριμμένο φιστίκι Αιγίνης					
Εκμέκ κανταΐφι με κρέμα μαστίχας					 		
Κρέμ μπρουλέ αρωματισμένη με φυσική βανίλια και σάλτσα από μύρτιλα 		

6,50
6,50
6,50
6,50

