Τα τυριά μας

Οι πίτες μας

Φέτα με ελαιόλαδο & φρέσκια ρίγανη........3,50€
Μπάτζος τηγανητός με ανθόμελο &
μπούκοβο....................................................5,50€
Μαστέλο Χίου με γλυκιά πιπεριά..............6,40€
Μπουγιουρντί με φέτα, τοματίνια &
κασέρι Σοχού.....................................................6,00€

Σφακιανή πίτα με ξινομυζήθρα & μέλι....5,50€
Βοσκόπιτα με μάραθο....................................5,50€
Παστουρμαδοπιτάκια με ανθότυρο &
γιαούρτι...........................................................5,50€

οι Μεζέδες μασ

Τυροκαυτερή με κατίκι Δομοκού &
κατσικίσια φέτα.................................................4,20€
Χειροποίητη καπνιστή μελιτζάνα.............3,70€
Τζατζίκι με γιαούρτι Δορκάδος...................3,50€
Λευκός χειροποίητος ταραμάς......................4,20€
Φάβα σαντορινιά με
καραμελωμένα κρεμμύδια.............................3,80€
Σπιτική κοτοσαλάτα με γιαούρτι,
μαγιονέζα & μυρωδικά.................................4,50€

Λακέρδα πολίτικη με λαδολέμονο.............6,00€
Σκουμπρί με ψητό κρεμμύδι & τομάτα....6,50€
Καρπάτσιο από λαυράκι με τσίλι, λάιμ &
παρθένο ελαιόλαδο........................................12,00€
Γαύρος μαρινάτος σπιτικός............................5,00€
Καρπάτσιο από φιλέτο μοσχάρι με μουστάρδα
σιναπόσπορου και ανθό αλατιού................12,00€
Χταποδοσαλάτα ξιδάτη με πιπεριές..........7,00€
Αυγά μάτια με τηγανητές πατάτες &
κρητική στάκα...................................................5,80€
Φουρτάλια Τήνου με πατάτες &
σουτζούκι....................................................5,80€
Κολοκυθάκια τηγανητά.................................4,00€
Κυκλαδίτικοι κολοκυθοκεφτέδες.................4,50€
Φρέσκες τηγανητές πατάτες...........................3,90€
Ντολμαδάκια της γιαγιάς.............................3,80€
Κεφτεδάκια τηγανητά σαλονικιώτικα.......6,80€
Σαρδέλα παντρεμένη.......................................7,00€
Χταπόδι ψητό με λαδορίγανη..................12,00€
Ελληνικά τάκος με μπακαλιάρο
& σκορδαλιά από παντζάρι.........................8,00€
Καλαμάρι με πέστο & τσιπς πατάτας......11,50€
Καλαμάρι τηγανητό........................................7,50€
Μελιτζανάκια τυλιχτά με χαλούμι,
βασιλικό & τομάτα...........................................5,80€

Οι αλοιφές μας

Οι σαλάτες μας
Ελληνική σαλάτα με τοματίνια, αγγουράκια,
ελιές, κρέμα φέτας & φρέσκια ρίγανη.......7,50€
Σαλάτα με φακές, αντζούγιες, πιπεριά
Φλωρίνης & μαϊντανό......................................6,50€
Σαλάτα σπανακοτυρόπιτα..............................7,50€
Ντάκος με τομάτα ΚονΚαΣε, ξινομυζήθρα,
ελιές & κρίταμο.................................................6,00€
Λαχανικά εποχής στον ατμό με λεμόνι &
παρθένο κρητικό ελαιόλαδο..........................6,20€
Πολύχρωμη σαλάτα με απάκι από τη Μάνη,
πορτοκάλι & καπνιστό Μετσόβου..............6,90€
Ρόκα με λιαστές τομάτες, παξιμάδι, κοτόπουλο
και γραβιέρα Κρήτης.......................................6,80€

Από τις φωτιές μας

Από τη σχάρα μας

Τηγανιά χοιρινή με μανιτάρια & φέτα.....9,00€
Τηγανιά κοτόπουλο με πιπεριές,
μουστάρδα & γραβιέρα..................................8,50€
Τηγανιά μανιταριών με Μετσοβόνε..........7,00€
Συκώτι μοσχαρίσιο με πιπεριές, σάλτσα &
ξινομυζήθρα...................................................9,00€
Γαρίδες σαγανάκι με σάλτσα τομάτας &
βασιλικό.......................................................12,00€

Γαρίδες σχάρας με λαδολέμονο................12,00€
Πανσετάκια ζουμερά.......................................7,50€
Σουτζουκάκια Ξάνθης....................................7,00€
Συκώτι μοσχαρίσιο..........................................8,50€
Παϊδάκια κοτόπουλο λεμονοριγανάτα......8,50€

Της γιαγιάς μας
Σουτζουκάκια σμυρναίικα με
σπιτικό πουρέ.....................................................8,90€
Μοσχάρι μπραιζέ με πουρέ μελιτζάνας &
γραβιέρα Νάξου..............................................13,00€
Γιαουρτλού κεμπάπ με τηγανητές
πιπεριές & καυτερό βούτυρο.........................11,00€
Κότσι χοιρινό σιγοψημένο με
κουσκουσάκι βουτύρου.................................13,00€
Λαβράκι με λαχανικά σωτέ
σε βούτυρο κλαριφιέ......................................14,50€
Βάτος αχνιστός με μουστάρδα &
κρόκο Κοζάνης...............................................16,00€
Σουπιές με σπανάκι και μυρωδικά........12,00€

Τα ζυμαρικα μασ
Κριθαράκι με γαρίδες & χαλούμι..........14,00€
Ταλιατέλες με φρέσκο σολομό &
σπαράγγια...................................................16,00€

οι κοπεσ μας
Σπαλομπριζόλα Tomahawk
Charollais.............................................50,00€/Κg
Κόντρα μοσχαρίσια Black Angus
Αργεντινής χωρίς κόκκαλο...............60,00€/Κg
Φιλέτο μοσχαρίσιο 220γρ.............................22,00€

Παιδικά
Κοτόπουλο σνίτσελ...........................................4,50€
Χυλοπιτάκι με βούτυρο & φέτα..................4,00€

τα γλυκα μασ
Μπράουνι με κρέμα Μασκαρπόνε................5,00€
Παγωτό Αρμενοβίλ.........................................4,50€
Κέικ “Λάβας”με σοκολάτα πορτοκάλι........6,00€
Εκμέκ κανταΐφι με κρέμα
από φιστίκι Αιγίνης........................................6,00€
“Παρίσι - Βρέστη”............................................5,00€

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΗΛΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ / Νικ. Ζωίδη 29, Κομοτηνή - Τηλ. 25310 32223
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Όλα μας τα υλικά είναι αγνά. Τα πιάτα ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας.
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. – Ποσοστό Σερβιτόρου – Δημοτικός Φόρος κ.λ.π.). Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αναλυτικών αποδείξεων μηχανής θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ..
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ / THE ESTABLISMENT HAS DOCUMENTS, IN A SPECIAL CASE BY THE EXIT, FOR EXPRESSING ANY COMPLAINTS
DAS LOKAL FORMULARE IN EINEM GESONDERTEN FACH ZUR VERFUGUNG ZU STELLEN UM GEGEBENENFALLS BESHWERDEN ANZUGEBEN.

