
 

"Η τελετουργία του Ούζου έχει τόσο σχέση με τον κορεσμό της πείνας 

όσο η ερωτική πράξη με την τεκνοποιία" 

"ειπνοσοφιστής" 

 

 

ΜΕΝU 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ  

 

Ψαρικά 

 

•Σαρδέλα γκαστρωμένη 

Σαρδέλα γεμιστή με κρεμμύδι, πιπεριάκαιψημμένηστηνσχάρα 7,14€ 

 

• Χταπόδι σχάρας 

Χταποδάκι με λαδόξυδο και ριγανούλα. Classic 10,57€ 

 

• Γαύρος τηγάνι 

Όπως όλοι στην Θεσ/νικη τον θέλουμε. Τηγανισμένο και τραγανό για να τον 

μασάμε συνέχεια…7,27€ 

 



• Γαύρος σαχανι 

συνεχίζει τις βούτες του μέσα σε ζουμάκια άλλης φάσης. 7,94€ 

 

• Γαρίδα  γκρεκολίμανο 

Φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, Γαριδούλες αρωματισμένες με λευκό κρασί λαδάκι 

που κοχλάζει και τριμμένη φετούλα. Η μεσόγειος σε γεύση…. 17,89€ 

 

• Βυζαντινο σαχανάκι 

Ποτέ μα ποτέ αυτό το σαχανάκι δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει. 20,10€ 

Σκορδάκι, Κρασί και γαρίδες σβησμένες σε κονιάκ με κρέμα και τυρί 

 

• Μύδια Μακεδονίας 

Μύδια, Κρασί, Μουστάρδα, Πιπεριά, Ντομάτα, Μαιδανός και φέτα. 8,61€ 

Σφίξτε και ένα τσίπουρο κλείστε τα μάτια και ο Λευκός Πύργος θα φαίνεται 

στα μάτια σας 

 

• Μύδια αχνιστά 

Τρώγεται μόνο με τα χέρια στο κατσαρολάκι της αρωματισμένης κόλασης 

λαδολέμονου με κρασί. 7,32€ 

 

• Aταίριαστο ζευγάρι 

Το χτένι special ζευγαρωμένο με γαρια και σάλτσα σαφράν 8,98€ 

 

• Χτένια Βασιλικά 

Με λάδι λεμόνι και βασιλικό 9,99€ 

 



• Σουπιά Κρασάτη  

Κλασσικό και σπουδαίο το το στιφάδο του Βαρκάρη 9,22€ 

 

• Μυδοπίλαφο 8,74€ 

 

• Χταποδάκι του Μπάμπη  

Για ένα καλό μας φίλο όπου κ αν είναι να είναι καλά … χταποδάκι με σως 

μουστάρδας  13,51€ 

 

• Χταπόδι γεμιστό  

Κι όμως γεμίζεται και παραγεμίζεται 10,94€ 

 

• Γαύρος σουβλιστός  

μάλλον ζήλεψε το αρνί 7,94 € 

 

• Γαύρος ουζάτος  

Σαχανάκι δυο σε ένα με ουζάκι χωρίς παγάκι 6,78 € 

 

• Γαρίδες καθαρές  

Δρέψτε τις δάφνες της επιτυχίας 17,02 € 

 

• Σουβλάκι τρίαινα  

Από το χέρι του θεού Ποσειδώνα σουβλάκια από παναρισμένα χτένια 16,10€ 

 

• Μύδια  Βοσπόρου 



Μυδάκια με το κέλυφος με κρέμα γάλακτος και άνηθο και μετά νίπτω τας 

χείρας μου 8,66€  

 

• Καλαμάρι γεμιστό  

Σκασμένο με τυρογέμιση και ψημένο στη σχάρα 9,30€ 

 

• Η αβάστασχτη ελαφρότητα του θαλασσινού  

Καλαμάρι μεθυσμένο από ούζο και παρμεζάνα 9,21€  

 

• Το σαχανάκι του μεθυσμένου  

Κυβάκια ξιφία με γλυκόξινη σάλτσα και κοχυλάκια  11,99€ 

 

Κρεατικά 

 

• Φωλιά Ντακ 

Βολοβάν γεμιστό με κοτόπουλο και μανιταράκια 8,59€ 

 

• Αράβικη Πίτα 

Χρόνια την γεμίζουμε με κιμά και την ψήνουμε στο φούρνο 8,50€ 

 

• Τα βυζάκια της Μαρίας 12,58€ 

 

• Τηγανιά του Λιγούρη 12,12€ 

 

• Κοψίδια 7,39€ 

 



• Σουτζουκάκια Classic , κλασσικά ελληνιστή 6,84 € 

 

•Σουτζουκάκια ανατολής 7,47€ 

 

•Σουτζουκάκια σος ροκφορ 8,02€ 

 

•Σουτζουκάκια σος μουστάρδας 7,85€ 

 

•Αρνάκι τρανσέξουαλ  6,78€ 

 

•Του Σώτήρη  

Ο Σωτήρης μαγειράντζα από τις πάλιες το γούσταρε τρελά αυτό το πιάτο και 

όχι άδικα. Κοπανάκια κοτόπουλο τηγανιά με ντοματίνια και φέτα  8,87€ 

 

•Φόντυ διαβόλου  

Το καζάνι της κολάσεως 16,97 € 

Φοντύ αχορτάγου  

Φοντύ τυριών με μπουκίτσες χοιρινό , μανιτάρια και κυβάκια μπέικον 17,27€ 

 

• Λουκάνικο Σχάρας 6,19 

 

•Τηγανιά αγειωρίτικη 

Όταν δε νηστεύουν στο Άγιο όρος 10,92€ 

 

• Φέσι 8,83€ 

 



• Σουβλόπουλος 9,60€ 

 

• Ιτς πιλάφι 6,28€ 

 

•Οδηγώ και σε σκέφτομαι  

Η 2 σε 1 εκδοχή της τηγανιάς . Χοιρινό με κοτόπουλο σβησμένο με κρασάκι 

και ντοματίνια 9,44€ 

 

•Μπόμπος  

Λωρίδες χοιρινού, μόσχου και κότας μελωμένα στο τηγανάκι 8,64€ 

 

Ζυμαρικά 

 

• Άσχετη 1 25,39€ 

 

• Άσχετη 2 37,86€ 

 

• Ποπολάρου 7,07€ 

 

• Κόντε 6,45€ 

 

• Βαπορίσια 

η γνωστή με κοφτό μακαρονάκι και χταπόδι 10,37€ 

 

Πιάτα Θερμιδομετρημένα 

 



• Μακαρόνια Styling 

Με ντομάτα, βασιλικό και μακαρόνια ολικής άλεσης 7,03€ 

 

• Μπιφτέκι του κολυμβήτη  7,31€ 

 

 Μπούτι ψημένο στην σχάρα 7,30€ 

 

• Ψαρονέφρι σχάρας  9,44€ 

 

•Μοσχαρίσια κόντρα  12,47€ 

 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ  

 

• Τηγανιά Μανιταριών 7,16€ 

 

• Μανιτάρια Ψητά 6,03€ 

 

• Σαλιγκάρια Βουτύρου 5,34€ 

 

• PRASO Κολοκυθοκεφτέδες 

Συνταγή ανεπανάληπτη συνοδευμένη από τζατζίκι 6,22€ 

 

• Τηγανόψωμο 

Χαλκιδιώτικο ορεκτικό πάντα απίθανο 4,26€ 

 

• Τυροκροκέτα 5,01€ 



 

• Φυλλωτά 

Οι Γνωστές Ποντιακές Κρέπες μετυράκι ή κιμά. Επιλέξτε και απολαύστε 8,32€ 

 

• Μαγικό 

Ορεκτικό με τορτίγιες στη σχάρα και τυράκι μανιταράκι ή μοτσαρέλα 7,78€ 

ντομάτα βασιλικό ή λαχανικών 

 

• Μπάντζος  6,12€ 

 

• Χαλούμι για κρεατικά 5,09€ 

 

• Μετσόβου για το κρασί 3,89€ 

 

• Μανούρι για ψαρικά 3,73€ 

 

• Φέτα για τους έλληνες 3,61€ 

 

• Φέτα νυφούλα 

Και πίνω πίνω ξανα πινω. Τραγάνιζε το φύλλο και γεύομαι το ρακομελισιο  

Σιρόπι με το σουσάμι και την φέτα 5,21€ 

 

• Σαχανάκι του πρίγκηπα  

φέτα ντομάτα Μετσόβου. δεν λέμε τίποτα άλλο 

σερβίρεται μέσα σε πορτοκάλι με τρίμμα σύγκλινου και άρωμα 

μοσχοκάρυδου 6,06€ 



 

•Πατάτα του φτωχού 3,12 € 

 

•Πατάτα σουφλέ 6,97€ 

 

•Πατάτα με σος ροκφόρ 4,09€ 

 

•Πατάτα γιαουρτιού 4,09€ 

 

•Πατάτα Μελάθρον 5,99€ 

 

•Φλωρίνης σπέσιαλ 6,22 

 

•Μελιτζανοκροκέτα 5,37 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ 

 

• Χωριάτικη 

Αγγουράκι, Αυγό, Ντοματούλα,Ελίτσες, Φετούλα, Τζίτζιλα Μίτζιλα από ότι 

έχουμε στη στιγμή και να τη η πασίγνωστη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ.- 5,62€ 

 

• Μανιάτη 

Ζόρικη όπως το όνομα της. Σπανάκι ,Ρόκα, Καρπάτσιο Πορτοκάλι , 

Σύγκλινο, 

Σος από ρόδι και ξύδι, αράβικα πιττάκια 7,79€ 



 

• Ακατανόμαστη 

Για την νοστιμιά της. Μαρουλάκι ψιλοκομμένο μπεϊκον σος από μέλι και 

μουστάρδα με καραβάκια αυγό και κρουτονακια τραγανά 6,60€ 

 

• Γκαρντασίνα 

Ρόκα, Μανούρι, Κουλούρι, Λιαστή ντομάτα, Σουσάμι και νάτη η Σαλονικιά 

6,81€ 

 

• Vivaldi (ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΕΤΑ) 

Οι 4 εποχές σε φαγητό. Μαρούλι, Ρόκα, Γλυστρίδα, Καρότοσπαγγέτι, 

Αγγούρι σπαγγέτι, Λάχανο κόκκινο, λάχανο άσπρο, Iceberg, Φινόκιο, 

Παντζάρι Τριμμένο , Σπαράγγι Ζάρι, Κρεμμύδι φρέσκο ολόκληρο, Ντομάτα, 

Πιπεριές πολύχρωμες, Σπανάκι Baby, Ρεπάνι, Μανιτάρι φρέσκο, Κολοκύθι 

σπαγγέτι 8,48€ 

 

• Χτυπητή 

Φέτα Λάδι Πιπεριά. άντεΓεια! 4,35€ 

 

• Τζατζίκι της ώρας 

no comment 3,04€ 

 

• Πατατοσαλάτα Baby 

Baby Πατάτα, Κρεμμύδι ξηρό, Μανιτάρι Καρπάτσιο, Κάπαρη, Μαινδανό 

Σπόρους Μουστάρδας 3,43€ 

 



• Μελιτζανοσαλάτα Αγιορείτικη 

 

•Χοντροκομμένη με γύρω γύρω τα μυρωδικά 4,45€ 

 

•Κρητική σαλάτα 6,31€ 

 

•Του μούτσου 7,02€ 

 

•Βόμβα 8,59€ 

 

•Σαλάτα Μελάθρον 6,24€ 

 

•Κουκουβάγια 4,80€ 

 

•Φασόλια πιάζ  3,12€ 


