ΣΑΛΆΤΕΣ & ΚΡΎΑ ΟΡΕΚΤΙΚΆ
Ντάκος Κρητικός

€10.50

με φέτα, ντομάτα, ελιές Θάσου και Κρητικό ελαιόλαδο

Χωριάτικη

€9.50

με φέτα, ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, κρεμμύδι,
ελιές Καλαμάτας και Κρητικό ελαιόλαδο

Κήπος του Παππού

€9.80

με ντομάτες cherry, ξινοτύρι, φρέσκες πιπεριές, αγγούρι,
ελιές, κρουτόνια και κρίταμο

€6.90

€6.90

αλοιφή με ποικιλία τυριών και φρέσκια καυτερή πιπεριά

Πατατοσαλάτα

€7.80

Χειροποίητος γάβρος μαρινάτος

€7.50

ΖΕΣΤΆ ΟΡΕΚΤΙΚΆ & ΜΕΖΕΔΆΚΙΑ
€9.50

πιτάκι με παστουρμά Αρμένικο, καπνιστό μετσοβίτικο
τυρί και λιαστή ντομάτα

Κολοκυθοκεφτέδες

€9.50

με τζατζίκι

€8.90

με Κρητικό ελαιόλαδο, ντομάτα και φέτα
με μέλι και σουσάμι

Κασεροκροκέτες

€9.50

€8.50

με καπνιστά τυριά και κεφαλοτύρι

Γραβιέρα σαγανάκι

€8.00

Κατσικίσιο τυρί πανέ

€8.50

με γλυκό κουταλιού

Χόρτα εποχής
Φάβα Σαντορίνης

€8.50
€8.90

Ταλιατέλες με ψαρονέφρι

€15.50

€13.50

με πατατόδερμα και σάλτσα φέτας ρετσίνας

Κοτόπουλο μπούτι σουβλάκι

€13.90

Ψαρονέφρι σουβλάκι

€15.90

με πατατόδερμα και τζατζίκι

Μπιφτέκι γεμιστό

€15.50

με μαλακά τυριά και πατάτες τηγανητές

€21.50

με πουρέ από καμένο κουνουπίδι και λαχανικά

ΠΙΆΤΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΆ
Χταπόδι στη σχάρα

€14.90

με πλιγούρι και φάβα

Λαβράκι στο φούρνο

€16.90

με πουρέ σελινόριζας και λαχανικά

Μελιτζάνα ψητή ολόκληρη
Φέτα σε φύλλο κρούστας

€15.90

με παστό σύκο και ταλαγάνι

Χοιρινό Iberico

με πιπεριές και φρέσκα αρωματικά

Παστουρμαλί

Κοτόπουλο φιλέτο γεμιστό

€14.90

με μουσταρδομαγιονέζα και πατάτες τηγανητές

αλοιφή με χαβιάρι μπακαλιάρου, Κρητικό ελαιόλαδο
και χυμό λεμονιού

Κοπανιστή

με γλυκοπατάτα, τζατζίκι και μουστάρδα

Παντσετάκια χοιρινά

€10.50

Λευκός ταραμάς

Γύρος χειροποίητος κοντοσούβλι

με σάλτσα άγριων μανιταριών

ρόκα, σπανάκι, σχοινόπρασο και σως ροδιού

Μυκονιάτικη

ΠΙΆΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΤΙΚΆ ΣΧΆΡΑΣ

με καραμελωμένο κρεμμύδι και κουτρούβι

Σουπιές ψητές

€16.50

με μελάνι, κινόα και λευκό ταραμά

Κριθαρότο με θαλασσινά

€17.90

με γαρίδες, καλαμάρι, μύδια και χταπόδι

Καλαμαράκι τηγανητό

€14.00

με πατάτες και σως ταρτάρ

Καλαμάρι σχάρας

€16.50

με πουρέ σελινόριζας και λαχανικά εποχής

Ταλιατέλες με γαρίδες

€16.90

σάλτσα ντομάτας, κρέμα και λάδι τρούφας

Τσιπούρα ψητή

€16.90

με σπανάκι και χόρτα εποχής

Γαρίδες σαγανάκι

€16.50

με ούζο, σάλτσα ντομάτας και φέτα

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας παρακαλώ ενημερώστε ένα μέλος του προσωπικού κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας.

#ToEllinikoCY

