ΨΩΜΑΚΙ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

0,50€

ΣΚΟΡΔΟΨΩΜΟ

6,40€

Κατ’ άτομο

Με κρέμα τυριού, σκόρδο
και μαϊντανό

ΡΟΛΑ ΨΗΤΟΥ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ

7,20€

Με κιμά και από πάνω ζεστή
κρέμα τυριού και πεκορίνο

ΑΥΓΑ ΚΑΓΙΑΝΑ

Με φρέσκια ντομάτα, φρέσκο
κρεμμυδάκι, πιπεριά, καρέ
από καπνιστό χοιρινο και
τριμμένη φέτα

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ

7,80€

8,20€

Με γέμιση τυριών, φρέσκο
κρεμμύδι και κρέμα

ΠΕΪΝΙΡΛΙ ΜΕ
10,30€
ΑΠΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
& ΑΥΓΟ ΜΑΤΙ
Σιγοψημένο στο φούρνο,
αρωματισμένο με φρέσκο βούτυρο,
παρμεζάνα και κασέρι

ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ
Με σάλτσα ντομάτας,
μελιτζάνα και φέτα

7,90€

ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΙΜΑ

7,90€

ΠΙΤΑ ΜΕ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

7,90€

Και φέτα

Με κρέμα τυριού, μανιτάρια, σκόρδο
και πιπεριά κέρατο

τα σαββατοκυριακα παιζει:
ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟΣ

Με χοντρό μακαρόνι. Σερβίρεται με φρέσκο
γιαούρτι στη βάση & τριμμένο πεκορίνο

15,00€

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΟΣΟΜΠΟΥΚΟ
Μοσχαρίσιο οσομπούκο γάλακτος
με αρωματισμένη σάλτσα & πεκορίνο

15,90€

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΣΑΛΤΣΑ ΦΡΕΣΚΙΑΣ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ

8,50€

ΣΚΟΡΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ

9,50€

Με βασιλικό, ντοματίνια & τριμμένο τυρί

12,00€

Παραδοσιακή συνταγή με κομμάτια
μοσχαριού και σάλτσα φρέσκιας
ντομάτας και τυρί

ΣΚΙΟΥΦΙΧΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 9,50€
Μαγειρεμένα σε ζωμό κοτόπουλου
με στακοβούτυρο, ξινομυζήθρα
και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Με φρέσκα ντοματίνια,
κάπαρη και μπούκοβο καυτερό

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΚΙΜΑ

11,00€

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ

11,20€

ΣΠΑΓΓΕΤΙ
ΣΠΕΤΣΟΦΑΪ

11,50€

Φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς
με φρέσκια ντομάτα και τυρί

Σερβίρεται με τριμμένο τυρί

Με λουκάνικο χωριάτικο μοσχαρίσιο,
πολύχρωμες πιπεριές, καραμελωμένο
κρέμμυδι, σάλτσα ντομάτας, φέτα
και μπούκοβο καυτερό

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ ΜΕ
11,50€
ΧΟΝΤΡΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ
Με σάλτσα ντομάτας, σκόρδο,
μπούκοβο, ψιλοκομμένο καυτερό
σουτζούκι και γιαούρτι μυρωδικών

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

11,00€

ΒΙΔΕΣ ΜΕ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

10,50€

ΓΙΟΥΒΕΤΣΑΔΑ
ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ

12,00€

Με φρέσκο βούτυρο, λαχανικά εποχής
και καπνιστό ρεγγάτο

Με φρέσκια ντομάτα, σκόρδο, κρεμμύδι
και κρέμα φέτας

Μοσχάρι με κριθαράκι, φρέσκια σάλτσα
ντομάτας και καπνιστό ρεγγάτο

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
11,50€
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΑΣ ΚΕΜΠΑΠ
Στήθος κοτόπουλο με σάλτσα ντομάτας,
πιπεριές, καραμελωμένο κρεμμύδι,
γιαούρτι και τριμμένο τυρί
Έξτρα τυρί 0,50€

ΜΟΣΧΑΡΙ ME
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ME
10,50€
ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΜΠΕΪΚΟΝ
Με τσιγαρισμένο κρεμμύδι,
σάλτσα ντομάτας και παρμεζάνα.
Ζητήστε το και πικάντικο!

ΠΕΝΕΣ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΥΡΙΑ

11,90€

ΡΑΒΙΟΛΙ ΓΕΜΙΣΤΟ

12,90€

Με μπέικον σε λωρίδες, φρέσκα
μανιτάρια, κρέμα τυριών
και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Με παρμεζάνα, μανιτάρια
και σάλτσα μανιταριών

ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ ΜΕ
10,90€
ΚΥΒΑΚΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ
Κίτρινη πιπεριά, καπνιστό χοιρινό
Τρικάλων, καραμελωμένο κρεμμύδι,
ζεστή κρέμα τυριού

ΠΕΚΟΡΙΝΑΔΑ

11,50€

ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ ΜΕ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ
ΚΡΕΜΑ ΤΥΡΙΟΥ

12,00€

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ

12,90€

TRIPOLINE
ΜΕ ΣΟΛΩΜΟ

14,90€

(για τους πολύ ψαγμένους)
Φρεσκοβρασμένο μακαρόνι με ζωμό
μοσχαριού που βουτυρώνεται μέσα σε
λαξεμένο κεφάλι πεκορίνο αρωματισμενο
με ρίγανη και πιπέρι στην τυροκόμηση

Με κοτόπουλο, κρέμα τυριού,
φρέσκα μανιτάρια και λιαστή ντομάτα
Σερβίρεται με καπνιστό ρεγγάτο

Με ζωμό γαρίδας, φρέσκια σάλτσα
ντομάτας, σκόρδο, κρεμμύδι, μαϊντανός

Σολωμός σβησμένος με βότκα,
κρέμα τυριού και ξύσμα λάιμ

ΣΑΛΑΤΑ ΑΚΑΚΙΟΣ

9,50€

Μαρούλι και ρόκα στρωμένη πάνω
σε παξιμάδια λαδιού μαριναρισμένα
με τριμμένη φρέσκια ντομάτα,
βουτυρομυζήθρα και ρίγανη

ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ

Πράσινη σαλάτα, κολοκύθι σε
λεπτές φέτες, κρητική φρέσκια
ξινομυζήθρα και σπανάκι

ΚΑΤΙΚΙ

9,30€

9,80€

Ντοματίνια, λεπτές φέτες
αγγουριού και καρότου, ελαιόλαδο,
ρίγανη, πέστο βασιλικού
και μπουκιές παξιμαδιού
αλειμμένες με κατίκι Δομοκού
και άνιθο

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ

9,30€

Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα
με κρέμα και φέτες πορτοκαλιού
και σουσάμι καβουρδισμένο

XΩΡΙΑΤΙΚΗ ΜΕ
9,20€
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΔΙΟΥ
Ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά,
κρεμμύδι, καπαρόμηλα, ελιές,
ρίγανη και φέτα σε κρέμα

ΣΑΛΑΤΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

11,90€

Μαρούλι, λόλα, iceberg, γαλλική
σαλάτα, ρόκα, παρμεζάνα, κομμάτια
κοτόπουλο και κρουτόν

ΤΟΥΡΤΑ
11,50€
ΔΙΑΛΕΧΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Μαρούλι, ρόκα, iceberg, ξηροί καρποί,
κρέμα τυριού και τριμμένη ντομάτα

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ
11,30€
ΑΠΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Γαλλική σαλάτα, σως μύρτιλου,
γραβιέρα και κομμάτια απάκι
κοτόπουλο

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ
14,90€
ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ
Iceberg, λόλα, γαλλική σαλάτα,
λιαστή ντομάτα, πεκορίνο και κρέμα
μπαλσάμικο με μέλι και μουστάρδα

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 10,00€
Σάλτσα ντομάτας, τυρί
και φρέσκα ντοματίνια

ΠΙΤΣΑ ΙΜΑΜ

11,00€

Φέτες ψητής μελιτζάνας,
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
τυρί, καραμελωμένο κρεμμύδι,
φέτα και μαϊντανός

ΠΙΤΣΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 11,50€
Φρέσκια ντομάτα, πράσινη πιπεριά,
φρέσκια τριμμένη φέτα,
φρέσκο κρεμμυδάκι και ρίγανη
(ζητήστε την με ωμή
ή ψημένη φέτα)
Κιμάς μοσχαρίσιος, φρέσκο
κρεμμύδι, μείγμα τυριών
και ανθότυρο

HEINEKEN 500ml

4,10€

AΜΣΤΕΛ 500ml

4,10€

ΑΜΣΤΕΛ PILS 500ml

4,50€

ANAΨΥΚΤΙΚΑ 250ml

2,50€

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ
ΝΕΡΟ 220ml

2,50€

ΝΕΡΟ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1L

1,50€

12,00€

ΠΙΤΣΑ ΜΕ
ΚΑΠΝΙΣΤΟ
ΜΠΕΪΚΟΝ

12,80€

ΠΙΤΣΑ
ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ

13,50€

ΠΙΤΣΑ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

13,50€

ΠΙΤΣΑ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

13,40€

Σάλτσα ντομάτας, καπνιστό
μπέικον, τυρί και
μανιτάρια φρέσκα
(ζητήστε την και με ζαμπόν)

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
σουτζούκι, κασέρι και δροσερή
σάλτσα γιαουρτιού

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
πιπεριά, τυρί, φρεσκοκομμένες
φέτες παστουρμά και θυμάρι

Με ποικιλία αλλαντικών,
πράσινη πιπεριά και ντοματίνια
Έξτρα αλλαντικό 0,80€
Έξτρα υλικό 0,50€

4,00€

11,00€

Σάλτσα ντομάτας και πέστο
βασιλικού, σπιτική μαγιονέζα,
ρόκα, ροδέλες ελιάς και
κυβάκια φρέσκιας ντομάτας

ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΚΙΜΑ

ΑΛΦΑ 500ml

Χρησιμοποιούμε:
Ζυμαρικά De Cecco
και χειροποίητες
Παπαρδέλες από την
Ανδρίτσαινα

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται
οι νόμιμες επιβαρύνσεις, ήτοι: Σέρβις 13%,
Δημοτικός Φόρος 0,5% και ΦΠΑ 24% για
όλα τα φαγητά. Σε όλα τα οινοπνευματώδη
και τα αναψυκτικά 24%. Το κατάστημα
υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων
λιανικής πώλησης. Ο καταναλωτής δεν έχει
υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το
νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη τιμολόγιο). Το κατάστημα υποχρεούται να
έχει έντυπα δελτία παραπόνων σε εμφανή
θέση στην έξοδο, για διατύπωση παραπόνων.
Κάθε παρατήρησή σας είναι καλοδεχούμενη
και μόνο καλύτερους μας κάνει!
Συμβουλευτείτε τους σερβιτόρους μας για
συστατικά που προκαλούν αλλεργίες.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Nικόλαος Καλιακάτσος

