Σαλάτες
Σαλάτα ala Casa. Πολύχρωμη σαλάτα λαχανικών
με σωταρισμένα μανιτάρια και βαλσάμικο

7,90 €

Σαλάτα του Καίσαρα

8,20 €

Σαλάτα με ρόκα, μαρούλι, φλοίδες παρμεζάνας,
λιαστή ντομάτα και βινεγκρέτ βαλσάμικου

7,50 €

Δροσερή σαλάτα, με μαρούλι, λόλο ρόσσο, ραντίτσιο, ντομάτα,
αγγουράκι, τριμμένο καρότο, κρουτόνς και σως γιαουρτιού

7,50 €

Πράσινη σαλάτα με ρόδι, τραγανή παρμεζάνα, μανούρι
και βινεγκρέτ καπνιστού μπέικον

8,00 €

Σαλάτα φρέσκων λαχανικών με σως από κατίκι Δομοκού,
φρυγανισμένη μπακέτα και καραμελωμένα καρύδια

8,00 €

Ελληνική παραδοσιακή σαλάτα με ντομάτα, αγγουράκι, φέτα
ελιές, κάπαρη, αυγό, κρεμμύδι, πιπεριές, κριθαροκούλουρο
και παρθένο ελαιόλαδο

8,20 €

Ντάκος Κρητικός με φρεσκοτριμμένη ντομάτα, φέτα και κάπαρη

6,50 €

Αγγουροντομάτα με κρεμμύδι, πιπεριά και ελαιόλαδο

4,50 €

0ρεκτικά
Μελιτζάνα ψητή με σκόρδο ελαιόλαδο και φέτα

5,50 €

Μανιτάρια σωτέ σβησμένα με λευκό κρασί και μοσχολέμονο

5,50 €

Ψητά λαχανικά Ναπολεών με Γραβιέρα Κρήτης
και βινεγκρέτ βαλσάμικου

6,50 €

Καρπάτσιο από μοσχαρίσιο φιλέτο με παρμεζάνα

12,50 €

" Χανούμ μπουρέκ." Σπιτικές φλογέρες με άρωμα
Ανατολής, γεμισμένες με τυριά και παστουρμά Αρμένικο

5,00 €

Παραδοσιακός Σουφλιώτικος καβουρμάς σαγανάκι,
κρατιναρισμένος με κασέρι και ελαφριά σάλτσα ντομάτας

5,00 €

Κροκέτες τυριών σε φωλιά από πατάτες

5,50 €

Κολοκυθοκεφτέδες με τζατζίκι

5,50 €

Μπουρεκάκια με μους μελιτζάνας αρωματισμένη
με σκόρδο και σως γιαουρτιού

5,50 €

Δροσερό τζατζίκι παραγωγής μας με φρέσκα μυρωδικά

3,00 €

Πατάτες σωτέ με μπέικον (Bratkartoffel)

5,50 €

Πατάτες αλα κρεμ με μπέικον

5,00 €

Φρεσκοκομμένες τηγανιτές πατάτες

3,50 €

Θαλασσινά ορεκτικά
Σκουμπρί καπνιστό στην σχάρα

5,00 €

Σπιτικός γαύρος μαρινάτος

4,50 €

Ποικιλία αλμυρών

6,50 €

Γαρίδες σαγανάκι με σάλτσα φρέσκιας
ντομάτας και φέτα

12,50 €

Τυριά
Φέτα με λαδορίγανι

3,50 €

Μπουγιουρντί με φρέσκια ντομάτα

5,00 €

Μαστέλο Χίου σχάρας

5,50 €

Χαλούμι ψητό με ντομάτα

5,50 €

Κεφαλοτύρι σαγανάκι

4,50 €

Ποικιλία ζεστών τυριών, με χαλούμι σχάρας,
κεφαλοτύρι σαγανάκι, κασεροκροκέτες και γραβιέρα

7,50 €

Πιατέλα τυριών (2 ατόμων)

12,00 €

Ριζότο
Ριζότο "Χρυσικός" με σαφράν φιλέτο κότας
και μανιτάρια

9,00 €

Ριζότο με τραγανά λαχανικά

8,50 €

Ριζότο με άγρια μανιτάρια και λάδι τρούφας

9,50 €

Ριζότο με γαρίδες

13,50 €

Πάστα - Ζυμαρικά
Τορτελλόνι με κρέμα και μανιτάρια

9,50 €

Ταλιατέλες με καπνιστό Σολομό και μπρικ

12,50 €

Λινκουίνι με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό

7,50 €

Πέννε Ριγκάτε με μανιτάρια ελιές λιαστήντομάτα και πιπεριά

8,50 €

Καρμπονάρα με γνήσια Ιταλική συνταγή

8,50 €

Λινκουίνι με μοσχαρίσια φιλετάκιακαι αρωματισμένη με φασκόμηλο σάλτσα ντομάτας

14,50 €

Γαριδομακαρονάδα με λιγκουίνι
και φρέσκια ντομάτα

14,50 €

Πιάτα Ψαρικών
Φιλέτο Λαυράκι με σως βελουτέ
από ζωμό ψαριού, αρωματισμένη με εστραγκόν

13,50 €

Φιλέτο Τσιπούρας με σως από σαφράν

13,50 €

Κυρίως πιάτα
"HAWAII" Σωταρισμένα φιλετάκια από κοτόπουλο
με γλυκόξινη σως, ανανά, πολύχρωμες πιπεριές και ρύζι

11,50 €

Φιλετάκια από κοτόπουλο παναρισμένα με σουσάμι
και σως Κάρυ

10,50 €

Φιλέτο κοτόπουλο αλα κρεμ με μανιτάρια

10,50 €

Πικάντικα φιλετάκια κοτόπουλο σωταρισμένα με
πιπεριές και λευκό κρασί (fajitas)

8,50 €

"BURRITOS" δύο μεξικάνικες τορτίλιες,γεμισμένες με
φιλετάκια κοτόπουλο και φρέσκα λαχανικά,
γκρατιναρισμένες με γκούντα και σως γιαουρτιού

8,50 €

Ψαρονέφρι "Napoleon" ψημένο στην σχάρα,
πάνω σε τάρτα από πατάτα, ψητή ντομάτα
και σως ψητού αρωματισμένη με φασκόμηλο

12,50 €

Χοιρινά φιλετάκια με λιαστές ντομάτες, χαλούμι
και σως από κόκκινο κρασί σερβιρισμένο με ρύζι

11,50 €

Ψαρονέφρι με δαμάσκηνα
με σως από γλυκό κρασί και φέτα

12,50 €

Ψαρονέφρι "Diabolo" με πικάντικη σως
από μπέικον και πιπεριές

11,50 €

Ψαρονέφρι σχάρας πικάντικο με τρία πιπέρια

10,50 €

Ψαρονέφρι αλα κρεμ με μανιτάρια

11,50 €

Κυρίως πιάτα
Μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας

17,00 €

Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος

14,50 €

Φιλέτο μοσχαρίσιο με σως Ροκφόρ

18,00 €

Φιλέτο μοσχαρίσιο με σωταρισμένα μανιτάρια

18,00 €

"Πεπερ Στέικ" με σως από φρέσκα πράσινα πιπέρια

18,00 €

Μοσχαρίσια φιλετάκια "Stroganoff" με ρύζι

16,00 €

Σνίτσελ αλα κρεμ με μανιτάρια

10,50 €

Σνίτσελ χοιρινό ή κοτόπουλο

9,00 €

Ψαρονέφρι σχάρας

9,50 €

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας

8,50 €

Χοιρινή τηγανιά

8,50 €

Μπιφτέκι της γιαγιάς

8,50 €

Σουτζουκάκια γιαουρτλού

8,50 €

Μπριζολάκια

8,00 €

Επιδόρπια
€

Σουφλέ σοκολάτας με σως από φρούτα του
δάσους και παγωτό

5,00

Προφιτερόλ

5,00

"Chocolate Lover'' ζεστό κέικ σοκολάτας

5,00

Φρουτοσαλάτα εποχής

4,50

Παγωτό σπέσιαλ με φρέσκια σαντιγή
και σιρόπι σοκολάτας ( 3 μπάλες )

6,00

(βανίλια, σοκολάτα, φράουλα,)
Όλα τα γλυκά είναι παραγωγής μας
για το σουφλέ σοκολάτας χρόνος παρασκευής 15 λεπτά

Στις τιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
επιβαρύνσεις: Φ.Π.Α. 23%

Δημ. Φόρος: 0.5%

Αγορανομικός υπεύθυνος : Γιώργος Χρυσικός

Το κατάστημα διαθέτει δελτίο παραπόνων

Ποσ. Σερβ.: 11%

Τσίπουρα-Ουζα
Τσίπουρο χύμα 100ml
Τσίπουρο Ηδωνικός Λαζαρίδη 200ml
Ούζο Πλωμάρι-Τσάνταλη 200ml
Ούζο Ηδωνικός Λαζαρίδη 200ml

2,50 €
8,50 €
6,50 €
7,50 €

Ρετσίνες-Κρασιά
Ρετσίνα Μαλαματίνα 500ml
Ρετσίνα Κεχριμπάρι 500ml
Αμπελισίους 500ml

3,50 €
4,50 €
6,00 €

Μπύρες
Αμστελ-Φιξ-Αλφα-Μύθος 500ml
Heineken-Κάιζερ-Fischer 500ml
Erdinger Weisbier 500ml
Amstel Pilsener 500ml
Φιξ Dark 330ml
Buckler χωρίς αλκοόλ 330ml

3,00 €
3,50 €
5,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

Ποτά
Ουίσκι
Βότκα
Τζίν
Ουίσκι Σπέσιαλ

6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €

Αναψυκτικά
Coca Cola 250ml
Coca Cola light-Zero 250ml
Πορτοκαλάδα Fanta-Εψα 250ml
Λεμονάδα Fanta-Εψα 250ml
Sprite 250ml
Δουμπιά 250ml (ανθρακούχο νερό)
Χυμός Αμίτα-Εψα βυσσινάδα 250ml
Νερό εμφιαλωμένο 1lt

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
3,00 €
1,50 €

Αρτος ( κατά άτομο )

1,20 €

