ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ςήμερον

Σαλάτες – Τυριά - Ορεκτικά
ςαλάτα ανάμικτη
ςαλάτα χωριάτικη
αγγουροντομάτα
λάχανο ςαλάτα
ςαλάτα ντομάτα
χόρτα (άγρια βουνοφ)
φέτα χωριάτικη
τζατζίκι ςπέςιαλ
τυροςαλάτα
πατάτεσ τηγανιτέσ χωριάτικεσ

Έτοιμα φαγητά
αρνάκι ριγανάτο
μακαρόνια ςάλτςα
Γεμιςτά (ντομάτα-πιπεριά)
καλαμαράκια τηγανιτά
βακαλάοσ τηγανιτόσ
Φαγητά Σχάρας
Μπριζόλα χοιρινθ
Πανςέτα χοιρινθ
Μπιφτέκι απλό
Φιλέτο κοτόπουλο
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υφμί τφρηάηηθο

country bread

ιοσθάκηθο τφρηάηηθο
μποσρέθηα ζπέζηαι
ησρόπηηα
ζηρηθηόπηηα
τορηόπηηα
ζραθηώηηθε πίηηα
θοιοθσζόπηηα γισθηά
θοιοθσζόπηηα αιμσρή
θοηόπηηα
θρεαηόπηηα
μειηηδακόπηηα
μπεθρή μεδέ
ζπεηδοθάη
θοθορέηζη
θοκηοζούβιη
ζπιεκάκηερο
γαρδούμπα
παηάηες ηεγακηηές τφρηάηηθες
μειηηδάκα γεμηζηή με ησρί
Σσροθροθέηες
Μειηηδακοθροθέηες
ησράθηα «θέζζαρος»
θεθηεδάθηα μαδέρα
θεθηέδες τφρηάηηθοη
ζαγακάθη ησρί
εθηαιηές
μποσθέηο «ζεθ»
μποσθηές θοηόποσιο
μειηηδάκες ηεγακηηές
πηπερηές ηεγακηηές
θοιοθσζάθηα ηεγακηηά
θοιοθσζάθηα βραζηά
Κρεμσδοπαηάηες

country sausage
patty special
cheese pie
country cheese pie special
herb pie
thracian pie
sweet pumpkin pie
saltiness pumpkin pie
chicken pie
mince pie
eggplant pie
meat on a pot
sausage with peppers
intestines with lamb livers
pork meat on a spit
spleen with lamb liver
intestines with livers(boiled)
country fried potatoes
stuffed eggplant
cheese croquettes
eggplant croquettes
“Cesar’s” cheese pie special
madeira meat balls
country meat balls
fried cheese
special Cyprus food
meat on a tinfoil
fried chicken pieces
fried eggplants
fried green peppers
fried zucchini
boiled zucchini
onion potatoes
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θόθορας θραζάηος
θόθορας θοθθηκηζηός
θοηόποσιο τφρηάηηθο
θαηζηθάθη ρηγακάηο
θαηζηθάθη θρηθαζέ
μοζταράθη θηιέηο θαηζαρόιας
ηας θεμπάπ
μοζτάρη γηοσβέηζη
μοζτάρη ζπέζηαι
μοζτάρη θοθθηκηζηό
μοζτάρη ιεμοκάηο
άγρηο θσκήγη
θοσκέιη ζαιμί
θοσκέιη ζηηθάδο
εζθαιόπ τοηρηκό ζάιηζα μαδέρα
ζοσηδοσθάθηα
ιατακοκηοιμάδες
κηοιμαδάθηα με θιεμαηόθσιια
ζκίηζει τοηρηκό
«ποσγγάθη» ζθοιηάηα
γίδα βραζηή
παζηίηζηο
μοσζαθάς
γεμηζηά (κηομάηες-πηπερηές)
μειηηδάκα παποσηζάθη
μαθαρόκηα ζάιηζα
μαθαρόκηα ζπέζηαι
τσιοπίηες τφρηάηηθες
Φαζοιάδα
Γίγακηες Φούρκοσ

rooster cooked in wine
rooster cooked in red sauce
country chicken
lamb cooked with origanum
fricassee lamb
roast beef
kebab special beef
roast meat with pasta
special cooked beef
beef with red sauce
beef cooked with lemon sauce
wild hunt
rabbit cooked with lemon sauce
rabbit cooked with onion stew
pork scallop with madeira sauce
stewed meatball
stuffed cabbage-leaf
stuffed vine leaves
schnitzel
piecrust with beef/cheese/tomato
boiled goat
pasticcio
moussaka
stuffed tomatoes & peppers
stuffed eggpland with mincemeat
spaghetti sauce
spaghetti special
country noodles
been soup
been
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θαηευ.
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μπρηδόια μοζταρίζηα

veal steak

μπρηδόια τοηρηκή

pork steak

μπόκ θηιέ μοζταρίζηο

veal filet steak

μπηθηέθη απιό

hamburger

μπηθηέθη γεμηζηό

stuffed hamburger

παχδάθηα αρκίζηα μερίδα

lamb chops portion

παχδάθηα αρκίζηα θηιό

lamb chops per kilo

προβαηίκα παχδάθηα θηιό

goat chops per kilo

ζοσβιάθη μοζταρίζηο

veal shish kebab

ζοσβιάθη τοηρηκό

pork shish kebab

ζοσβιάθη θοηόποσιο

chicken shish kebab

ζσθώηη αρκίζηο θηιό

lamb liver per kilo

ζσθώηη μοζταρίζηο

veal liver

μπάρμπεθηοσ 2 αηόμφκ

variety of grilled meats for 2person

μπάρμπεθηοσ 4 αηόμφκ

variety of grilled meats for 4person

ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ «ςεφ» ςπέςιαλ κιλό
δσγούρη αιά ταζάπα
υεηό ζούβιας θηιό

baked lamb in wax paper/kilo
baked sheep in wax paper per kilo
grilled lamb on a spit per kilo

γοσροσκόποσιο γηούιμπαζε θηιό
κακάθη ζτάρας
άγρηο θσκήγη μπρηδόια
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roaster per kilo
grilled chick
wild hunt steak
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θηιέηο «Χάκη»

«Ηαni» fillet steak

(ζαμπόμ,μπέικομ,μαμιηάρια,κρέμα γάλακηος)

(ham,bacon,mushrooms,cream)

θηιέηο βεκεηζάκα

venezziana fillet steak

(μαμιηάρια,κραζί,κρέμα γάλακηος)

θηιέηο ροθθόρ

(mushrooms,wine,cream)

roquefort fillet steak

(ησρί ροκθόρ,κρέμα γάλακηος)

θηιέηο ζηρογθακώθ
(αγγοσράκια,μηομαηοπιπεριά,κέηζαπ,
μαμιηάρια, κρέμα γάλακηος)

(blue cheese,cream)

stroganoff fillet steak
(cuccumber,tomatopepper,ketchup,cream,
mushrooms)

θηιέηο δηαβόια
(μαμιηάρια,μηομάηα,ham,κασηερή πιπεριά)

θηιέηο μαγαδαζθάρες

devilled fillet steak
(ham,tomato sauce,hot pepper,mushrooms)

madagascar fillet steak

(πράζιμο πιπέρι,κρέμα γάλαηος)

(green pepper,cream)

εζθαιόπ ζαζζέρ

escalop sasser

(ζάληζα μαδέρας,μαμιηάρια)

(madeira sauce,mushrooms)

θηιέηο πηηζαηόια

pizzaiola fillet steak

(μηομάηα,ζκόρδο,ελιές,κάπαρη)

(tomato,garlic,olives,capern)

θηιέηο θακηαζία
(ham,μαμιηάρια,μοσζηάρδα,κρέμα γάλακηος)

fantasy fillet steak
(ham,mushrooms,mustard,cream)

θηιέηο μαδέρα
(ζάληζα μαδέρας)
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madeira fillet steak
(madeira sauce)
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Βεργίκα
τάηκεθεκ
άμζηει
θάηδερ
Κραζί τύμα βαρειίζηο «Χάκη» (θηιό)
Πέπζη θόια/Κόθα θόια
θόθα θόια ιάηη/δήρο 330ml
έβεκ απ/πράηη
Πορηοθαιάδα
Λεμοκάδα
όδα
οσρφηή ζόδα
περηέ 330ml
κερό εμθηαιφμέκο 1,5 lt
κερό εμθηαιφμέκο 1,0 lt
κερό εμθηαιφμέκο 0,5 lt
τσμοί θρούηφκ

Vergina beer
Heineken beer
Amstel beer
Kaiser beer
Home Wine “Hani” (kg)
Pepsi cola/coca cola
Coca cola light/zero
Seven up/sprite
Orange
Lemon
Soda water
Souroti water
Perier
Mineral water 1,5 lt
Mineral water 1,0 lt
Mineral water 0,5 lt
Amita juices

θαραθάθη ηζίποσρο
θαραθάθη ούδο
ούδο μερίδα
ηζίποσρο μερίδα
Οσίζθη
οσίζθη ζπέζηαι
αμπάκηα «πίζηας»

Small bottle raki
Small bottle ouzo
Ouzo portion
Raki portion

Γ
ΓΠ
ΠΙΙΔ
ΔΟ
ΟΡΡΠ
ΠΙΙΑ
Α –– ΡΡΟ
ΟΦΦΗ
ΗΜ
ΜΑ
ΑΣ
ΣΑ
Α

Whisky
Whisky special
Champagne

Desserts - beverages
Γισθό «τάκη»
Ραβακί
Κσδώκη θούρκοσ

Χαλβάσ

“Hani” special sweet
Cake
Quince sweet
Halva

Sweets (sour orange, quince, grape, chestnut, cherry)

Γισθά θοσηαιηού(Νεράηδη,Κσδώκη,ηαθύιη,
Κάζηακο,Κεράζη)

Γηαούρηη μέιη
Γηαούρηη με γισθά θοσηαιηού
Παγφηά
Φρούηα εποτής
Γιιεκηθός θαθές
Νές θαθέ ή Φραπέ
Καποσηζίκο ή Φρέκηο
Γζπρέζζο
οθοιάηα δεζηή ή θρύα
Καθές Φίιηροσ
Σζάη δεζηό ή θρύο
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Yogurt with honey
Yogurt with sweet
Ice – cream
Seasons fruits per kilo
Greek coffee
Nes Café
Capuchin or freddo
Espresso
Hot or cold chocolate
Filter coffee
Hot or cold tea
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