ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΜΠΟΥΦΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ : 7.30 - 10.30
13,00 ευρώ το άτομο
5,00 ευρώ για κάθε παιδί (9 – 11 χρονών)
Παιδιά (0 – 8 χρονών) συνοδευόμενα από ενήλικες
που πληρώνουν, είναι χωρίς χρέωση.

A LA CARTE: 12.00-22.00

ΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ
Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο
για το πιάτο ημέρας

7,50 €

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ
συνοδεύεται με φρέσκο ψωμί και κρουτόν

5,00 €

Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο για την σούπα ημέρας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Ζαμπόν & τυρί
Mαρούλι ,ντομάτα ,αγγούρι και μαγιονέζα.
Συνοδεύεται με πατατάκια

4,95 €

Φιλέτο κοτόπουλο
Mαρούλι ,ντομάτα ,αγγούρι και κόκτεϊλ σως.
Συνοδεύεται με πατατάκια

5,50 €

Τoνοσαλάτα
Mαρούλι ,ντομάτα ,αγγούρι, μαγιονέζα, κρεμμύδι
και άνηθο. Συνοδεύεται με πατατάκια

4,50 €

Καπνιστός Σολομός
Ρόκα σαλάτα ,κάπαρη ,αγγούρι και τυρί κρέμα.
Συνοδεύεται με πατατάκια

5,95 €

Caprese
Μοτσαρέλλα, ντομάτα ,φρέσκο βασιλικό,φύλλα ρόκας
& μπαλσάμικο. Συνοδεύεται με πατατάκια

4,95 €

ΤΥΛΙΧΤΗ ΤΟΡΤΙΓΙΑ
Ελληνικό Στυλ
Γύρος χοιρινό ,ντομάτα ,κρεμμύδι ,τζατζίκι
και τηγανιτές πατάτες

4,95 €

Φιλέτο Κοτόπουλο & Μπέικον
Μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι και κόκτεϊλ σως.
Συνοδεύεται με πατατάκια

4,95 €

Καπνιστός Σολομός
Σαλάτα ρόκα, κάπαρη,αγγούρι και κρέμα τυρί.
Συνοδεύεται με πατατάκια

4,95 €

TOAST
Κλασσικό Tοστ
Zαμπόν , τυρί, ντομάτα & Συνοδεύεται με πατατάκια

3,50 €

Φιλαδέλφια Τοστ
Γαλοπούλα, κρέμα τυρί, ντομάτα
& Συνοδεύεται με πατατάκια

3,50 €

Κόκκινα Φασόλια σε σάλτσα ντομάτας
(baked beans) σε Τοστ
Mε 2 τηγανητά αυγά

3,95 €

ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Κλασσικό Kλάμπ Σάντουιτς
Ζαμπόν ,τυρί, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι ,
μαγιονέζα & πατάτες τηγανητές

5,95 €

Σπέσιαλ Kλάμπ Σάντουιτς
Ζαμπόν, τυρί ,μπέικον, ομελέτα, ντομάτα, μαρούλι,
μαγιονέζα & τηγανητές πατάτες

6,50 €

ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ
Κλασσικό Χάμπουργκερ
Mε μπέργκερ, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, τουρσί,
κόκτεϊλ σως & τηγανιτές πατάτες

5,95 €

Τσίζμπεργκερ
Mε μπέργκερ, cheddar, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι,
τουρσί, κόκτεϊλ σως & τηγανιτές πατάτες

6,50 €

Κοτόπουλο Μπέργκερ
Mε παναρισμένο κοτόπουλο σνίτσελ, ντομάτα, μαρούλι,
τουρσί, κόκτεϊλ σως & τηγανιτές πατάτες

5,95 €

Τέξας Μπάρμπεκιου Μπέργκερ
Διπλό τσίζμπέργκερ με μπέικον ,τηγανητό κρεμμύδι
& πιπεριά, ντομάτα, μαρούλι, τουρσί, μπάρμπεκιου
σάλτσα & τηγανιτές πατάτες

7,95 €

Τηγανητές Πατάτες

3,00 €

ΟΜΕΛΈΤΕΣ
Απλή Ομελέτα
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες

4,50 €

Τυρί & Μανιτάρια
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες

5,50 €

Ζαμπόν & Τυρί
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες

5,50 €

Περίδης σπέσιαλ
Sausage, cheese, bacon, ham, mushroom,
green pepper, onion & French fries

5,95 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη Σαλάτα
Ντομάτα,αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι,
ελιές, τυρί φέτα

5,50 €

Τονοσαλάτα
Μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά,
κρεμμύδι, καλαμπόκι, τόνος και σάλτσα

5,50 €

Σεφ Σαλάτα
μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, τυρί,
ζαμπόν, αυγό βραστό & κόκτεϊλ σως

5,95 €

Chef Salad
Lettuce, tomato, cucumber, corn,
cheese, ham, boiled egg & cocktail sauce.

6,95 €

Ρόκα Σαλάτα
Φύλλα ρόκας, σπανάκι, ντοματίνια, νιφάδες
παρμεζάνας καρύδια, βαλσάμικο βινεγκρέτ

6,50 €

Σαλάτα του Καίσαρα
Ποικιλία από πράσινες σαλάτες, φιλέτο κοτόπουλο,
μπέικον, νιφάδες παρμεζάνας, κρουτόν,
ντρέσινγκ του καίσσαρα

6,50 €

Caprese Σαλάτα
Ντομάτα, μοτσαρέλα ,φρέσκος βασιλικός
& βαλσάμικο κρέμα σε βάση ρόκας σαλάτα

6,50 €

Όλες οι σαλάτες σερβίρονται με φρέσκο ψωμί και βούτυρο

ΨΗΤΗ ΠΑΤΑΤΑ
Με Σκορδοβούτυρο

3,50 €

Με κόκκινα φασόλια σε σάλτσα ντομάτας (baked beans)

3,50 €

Με τυρι και μπέικον

3,95 €

Με Τονοσαλάτα

3,95 €

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Σκορδόψωμο

3,00 €

Τζατζίκι & Ψωμί

3,50 €

Μελιτζάνα Σαλάτα & Ψωμί

3,50 €

Τυρι Καυτερό & Ψωμί

3,50 €

Φέτα Ψητή με Μέλι και Σουσάμι

5,00 €

Ζαγανάκι φλαμβέ

5,00 €

Ψητά Λαχανικά
Με πιπεριά, μανιτάρια, κρεμμύδι, μελιτζάνα,
κολοκυθάκια με βαλσάμικο ντρέσινγ

5,95 €

Καλαμάρια Τηγανητά

7,50 €

Σερβίρεται με μαγιονέζα και φρεσκό λεμόνι
Καπνιστός Σολομός

9,95 €

Σερβίρεται σε βάση ρόκας σαλάτα
και με ντιπ και φρέσκο ψωμί
Ολόκληρες Ψητές Γαρίδες
με κοκτέιλ σως, φρέσκο λεμονι και μαρούλι

9,95 €

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Μακαρόνια Ναπολιτέν
Με σάλτσα ντομάτας

6,95 €

Μακαρόνια Μπολονέζ
Με σάλτσα ντομάτας και κιμά

7,50 €

Καρμπονάρα
Με τυρί,μπέικον,κρέμα

7,50 €

Μακαρόνια με Καπνιστό Σολομό
Με κρεμώδη σάλτσα, βότκα και άνηθο

7,95 €

PIZZA
Πίτσα Μαργαρίτα
Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα,
φρέσκο βασιλικό

6,95 €

Πίτσα Πεπερόνι
Σάλτσα ντομάτας, τυρί, πεπερόνι

7,50 €

Πίτσα Μπάρμπεκιου Κοτόπουλο
Φιλέτο κοτόπουλο, μπάρμπεκιου σως, μανιτάρια,
πιπεριά και τυρί

7,50 €

Πίτσα Χαβάη
Σάλτσα ντομάτας, τυρί, ζαμπόν και ανανάς

7,50 €

Πίτσα για Λάτρεις του Κρέατος
Σάλτσα ντομάτας, τυρί, ζαμπόν, μπέικον,
λουκάνικο & τσίλι

7,95 €

Πίτσα Μπέικον
Σάλτσα ντομάτας, μπέικον, τυρί

7,95 €

Πίτσα Ελληνικού Στυλ
Σάλτσα ντομάτας, τυρί, φέτα, ελιές, φρέσκια ντομάτα,
πράσινη πιπεριά,φρέσκια ρίγανη

7,50 €

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
ΚΡΕΑΤΙΚΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ
Μουσακάς
Ψημένο σε παραδοσιακό πήλινο δοχείο

7,50 €

Στιφάδο
Ελληνικό μοσχαρίσιο στιφάδο με ντομάτα & μικρά
κρεμμυδάκια. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.
Ψημένο σε παραδοσιακό πήλινο δοχείο

8,00 €

Γύρος Κοτόπουλου
Με ελληνική πίττα,τζατζίκι,ντομάτα, κρεμμύδι
& τηγανητές πατάτες

7,95 €

Σουβλάκι Κοτόπουλου
Σερβίρεται με τζατζίκι,τηγανητές πατάτες & ρύζι.

7,95 €

Κοτόπουλο αλα κρεμ
Κοτόπουλο φιλέτο σε κρεμώδη σάλτσα μανιταριών.
Σερβίρεται με λαχανικά, τηγανητές πατάτες & ρύζι

7,95 €

Παραδοσιακό μπεκρί μεζέ με φιλέτο κοτόπουλο
Τηγανητό με πιπεριές, κρεμμύδι,μανιτάρι,τσίλι &κρασί
(μέτρια πικάντικο ή καυτερό)
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες & ρύζι

7,95 €

Γύρος χοιρινού
Με ελληνική πίττα,τζατζίκι,ντομάτα, κρεμμύδι
& τηγανητές πατάτες

8,50 €

Σουβλάκι Χοιρινό
Ψητό χοιρινό και λαχανικά σε σουβλάκι.
Σερβίρεται με τζατζίκι,τηγανητές πατάτες & ρύζι.

8,50 €

Φιλέτο χοιρινό με μουστάρδα & σως μελιού
Σερβίρεται με λαχανικά, τηγανητές πατάτες & ρύζι

9,50 €

Μοσχαρίσια Μπριζόλα Πιπεράτη
Σερβίρεται με λαχανικά, τηγανητές πατάτες και ρύζι

9,95 €

Μοσχαρίσιο Φιλέτο με Κρεμώδη Σάλτσα Μανιταριού
Σερβίρεται με λαχανικά, τηγανητές πατάτες και ρύζι

16,95 €

Ποικιλία Ψητών κρεάτων για δυο
Γύρο χοιρινού, λουκάνικο χωριάτικο, κοτόπουλο
φιλέτο, μοσχαρίσιο μπριζόλα. σερβίρεται με ελληνική
πίττα,τζατζίκι, μπάρμπεκιου σάλτσα, ντομάτα,
κρεμμύδι & τηγανητές πατάτες

20,95 €

FISH
Φιλέτο Σολομού
Σερβίρεται με βραστά λαχανικά, λαδολέμονο,
τηγανητές πατάτες & ρύζι

8,95 €

Ξιφίας
Σερβίρεται με βραστά λαχανικά, λαδολέμονο,
τηγανητές πατάτες & ρύζι

8,95 €

Καλαμάρια τηγανητά
Σερβίρεται με λαχανικά, μαγιονέζα, φρεσκό λεμόνι
& τηγανητές πατάτες

8,95 €

Φρέσκο Ψάρι Ημέρας
11,95 €
Παρακαλούμε, κάντε την παραγγελία σας εκ των προτέρων

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Μπακλαβάς και Παγωτό

4,50 €

Γλυκό Ημέρας και Παγωτό
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον σερβιτόρο

4,50 €

Ελληνικό Γιαούρτι με Μέλι και Καρύδια

4,00 €

Φράουλα ‘Ονειρο
4 μπάλες παγωτό φράουλα, σαντιγί
& σιρόπι φράυλας

4,00 €

Σικάγο Πειρασμός
4 μπάλες παγωτό σοκολάτα, σαντιγί
& σιρόπι σοκολάτας

4,00 €

Ρετρό Μπανάνα Σπλίτ
Φρέσκια μπανάνα, παγωτό
& σιρόπι σοκολάτας

5,00 €

