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Λαίδη & Αλήτης, Tony’s 
Σπαγγέτι αλά τσιτάρα, µε µοσχαρίσια 

κεφτεδάκια σε κόκκινη σάλτσα µε βασιλικό και σκόρδο
Cicero’s, Aglio Olio e peperoncino

Σπαγγέτι αλά τσιτάρα µε σκόρδο, µαϊντανό, 
καυτερή πιπεριά, ξύσµα λάιµ, 

ελαιόλαδο & κεφτέδες από µοσχάρι & χοιρινό
Ordinary Swedish Meatball Pasta

Μαφαλντίνε σε σουηδική σος gravy µε 
κεφτέδες από χοιρινό και µοσχάρι

Ριζότο Μιλανέζε
Ριζότο µε σαφράν και γαριδοκεφτέδες

Ριζότο Μανιταριών
Ρύζι καρναρόλι, µε µανιτάρια τριβολάτι, 

φρέσκο κρεµµύδι, κονιάκ και
κρέµα παρµεζάνας.

10,00

11,00

12,50

Μπαλοτίν Κοτόπουλου 
Φιλέτο κοτόπουλου, γεµιστό µε λιαστή ντοµάτα, 

καπνιστή µοτσαρέλλα και δενδρολίβανο, 
σερβίρεται µε σος βουτύρου και πουρέ 

φρέσκιας πατάτας
Ψαρονέφρι σε κρούστα µυρωδικών

Χοιρινό φιλέτο σε κρούστα 
από µπούκοβο, καπνιστή πάπρικα, κύµινο 

και Panco σε σάλτσα παρµεζάνας, 
συνοδεύεται από ρύζι βενερέ

Ταλιάτα Μοσχαρίσια
Με σκόρδο & δενδρολίβανο, σερβίρεται 

µε πουρέ µελιτζάνας και σαλάτα 
ρόκα – ντοµάτα

6,50

6,00

6,00

5,00

4,00

4,00

Παγωτοκεφτέδες Αρµενοβιλ
Semi-freddo αρµενοβίλ, µε γκανάς σοκολάτας

Σοκολατοκεφτέδες ροδάκινου
Βουτηγµένοι σε σκόνη κακάο

Γλυκοκεφτέδες Red Velvet
Βουτηγµένοι σε κρέµα λευκής σοκολάτας και κρέµας τυριού

Cheesecake Νέας Υόρκης
Cheesecake φούρνου µε πλούσια βάση µπισκότου βουτύρου, σερβιρισµένο µε γλυκό βύσσινο

Apple Crumble Pie
Μηλόπιτα σπιτική, ψιχουλιαστή, σερβιρισµένη µε κρέµα καραµέλας

Chocolate Brownie
Μπράουνιζ σοκολάτας µε ταχίνι, ξύσµα

πορτοκαλιού και κονιάκ, σερβιρισµένο µε παγωτό και γλυκό βύσσινο

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Κεφτέ Bar
Ανάµεικτη πράσινη σαλάτα, µε προσούτο, 
κράνµπερι, κουκουνάρι, σταφίδα, καρύδι, καπνιστό 
τυρί & ντρέσινγκ λευκού βαλσάµικου
Κεφτέδες του Καίσαρα
Σαλάτα άισµπεργκ & ραντίτσιο, µε κεφτέδες 
κοτόπουλου, παρµεζάνα, µπέικον, κρουτόν & 
αυθεντικό ντρέσινγκ σίζαρς
Του Βοσκού
Φύλλα σπανάκι baby, µε µανούρι, λιαστή ντοµάτα 
και ντρέσινγκ από τσάτνει σύκου
Ντάκος
Παξιµάδια χαρουπίου, ντοµάτα, φρέσκο κρεµµύδι, 
ροδέλες ελιάς, κάπαρη φέτα και φρέσκια ρίγανη
Σιδηρά Κυρία
Σπανάκι, φρέσκια ντοµάτα, σκούρο βαλσάµικο 
ξύδι, µους φέτας, φακές µαριναρισµένες σε 
σκόρδο, δενδρολίβανο & ελαιόλαδο
Αιγύπτου
Άισµπεργκ, ραντίτσιο, φαλάφελ, φέτα, παρµεζάνα, 
ντοµάτα φρέσκια, ντρέσινγκ από ταχίνι, 
εσπεριδοειδή και φρέσκο κρεµµύδι

8,00

8,00

7,00

7,00

7,00

8,00

New York Meatball Sub
Σάντουιτς τύπου Νέας Υόρκης, µε κεφτέδες σε κόκκινη σάλτσα, παρµεζάνα & µοτσαρέλλα σε 
τραγανή µπαγκέτα. Συνοδεύεται µε πατάτες τηγανητές και BBQ σος
Western Sliders
Πιάτο µε τρία µικρά µπέργκερ µε κεφτέδες, τύπου µεσοδυτικής Αµερικής.
Περιέχει: Slider καβουριού µε σος µυρωδικών και άισµπεργκ. Slider µανιταριού µε κρέµα 
τρούφας και καπνιστό τυρί. Slider µε µοσχάρι-χοιρινό, µε µαρούλι, ντοµάτα και BBQ σος. 
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές, τσιπς κρεµµυδιού, BBQ σος και σάλτσα µουστάρδας

9,00

9,00

Τυροκεφτέδες
Με Γκούντα & καπνιστό Μετσόβου πάνω 
σε κρέµα τυριού
Φέτα γλυκιά µε ρακί
Φέτα ΠΟΠ Χαλκιδικής Καλανταρίδη, 
µε κρούστα πολύσπορου, τηγανιτή 
σε ρακόµελο
Κεφτές Caprese
Φρέσκια µοτσαρέλλα, ντοµάτα 
& βασιλικός, τυλιχτά σε προσούτο 
µε βαλσάµικο σε τραγανή κρούστα γαλέτας
Πατάτες τηγανητές
Τύπου country*, µε µεσογειακά µυρωδικά
Πατάτες Κεφτέ Bar
Τύπου country*, µε σάλτσα παρµεζάνας, µπέικον 
και εστραγκόν
Μελιτζανοσαλάτα
Χειροποίητη καπνιστή µελιτζάνα, µε σκόρδο, 
δυόσµο και λευκό βαλσάµικο
Τυροσαλάτα
Σως µε φέτα, γιαούρτι, πάπρικα, 
καυτερή πιπεριά & µπούκοβο
Τυρί ΠΟΠ Χαλκιδικής, Καλανταρίδη
- Φέτα
- Φέτα Πιπεράτη
- Κατσικίσιο Τυρί
Σερβιρισµένη σκέτη ή µε λαδορίγανη
 

*Οι πατάτες είναι προτηγανισµένες, εταιρείας McCain

5,50

5,50

8,00

3,00

6,50

4,00

4,00

3,50
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*Οι κεφτέδες µας είναι φρέσκοι και παρασκευάζονται καθηµερινά από τον Σεφ του καταστήµατος 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Γαριδοκεφτέδες
Κεφτέδες γαρίδας µε φρέσκο κρεµµύδι 
& άνηθο, συνοδεύονται από σος τεριγιάκι, 
µε τζίντζερ και σκόρδο
Χταποδοκεφτέδες
Κεφτέδες χταποδιού µε λιαστή 
ντοµάτα και κάπαρη, συνοδεύονται 
από πλιγούρι και σος αγιολί
Καβουροκεφτέδες
Κεφτέδες καβουρόψιχας, µε φρέσκο 
κρεµµύδι & άνηθο, συνοδεύονται από 
απαλή σος αβοκάντο

10,00

9,00

9,00

Κεφτέδες Λιβάνου
Κιµάς µοσχαρίσιος & πρόβειος, φέτα, πλιγούρι, 
δυόσµος, κανέλα, κύµινο, µαϊντανός σε σως 
γιαουρτιού µε ταχίνι & κουκουνάρι
Κεφτέδες της Πόλης
Κιµάς µοσχαρίσιος & πρόβειος, κανέλα, µπαχάρι, σκόρδο, 
κύµινο & µαϊντανό µε τριµµένη ντοµάτα, µπούκοβο & κάπαρη, 
συνοδεύονται από τραγανιστές πιτούλες και τηγανιτές πατάτες
Κεφτέδες Ινδικοί
Χοιρινοί µε τζίντζερ, κύµινο, κόλιανδρο, σκόρδο, κανέλλα, 
µοσχοκάρυδο, πιπέρι καγιέν και γιαούρτι, βουτηγµένοι σε 
σάλτσα κάρυ, συνοδεύονται από ρύζι βεµνερέ
Κεφτέδες Ιταλικοί
Κοτόπουλου, γεµισµένοι µε µοτσαρέλλα, σε σάλτσα ντοµάτας, 
συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές

9,00

9,00

9,00

8,00

Μανιταροκεφτέδες
Κεφτέδες από µανιτάρια Champignon, 

Portobello & τρούφα, κρέµα ταρτουφάτα
Κεφτέδες φασολιού

Κεφτέδες µε φασόλι, κρεµµύδι ξερό & δυόσµο, 
σερβιρισµένοι µε σάλτσα καπνισµένης πιπεριάς

Κεφτέδες κολοκυθιού
Κεφτέδες µε κολοκύθι, φέτα & άνηθο, 

σερβιρισµένοι µε σάλτσα γιαουρτιού µε λάιµ
Κεφτέδες Ντοµάτας

Κεφτέδες από ντοµάτα, µαϊντανό και άνηθο, 
συνοδεύονται από σάλτσα φέτας µε ρίγανη

Φαλάφελ
Κεφτές ρεβυθιού µε φρέσκο κόλιανδρο, 

φρέσκο κρεµµύδι, µαϊντανό και αρωµατική
σως από ταχίνι και γιαούρτι

6,50

5,00

5,00

5,50

5,00

Σπιτικοί κεφτέδες της Ντίνας
µοσχάρι, ούζο & δυόσµος, φέτα, 

συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές και BBQ σος
Σπιτικοί κεφτέδες του Νίκου & της Στέλλας 

χοιρινό, µοσχάρι & κρεµµύδι, 
συνοδεύονται από πατάτες country 

και σάλτσα µουστάρδας
Κεφτέδες Πίνδου

κοτόπουλου, µε βασιλικό & σκόρδο, 
συνοδεύονται από πατάτες τηγανητές

Σµυρναίικοι κεφτέδες
χοιρινό & µοσχάρι, κρεµµύδι, σκόρδο, κύµινο, κόλιανδρο & 

σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας, συνοδεύονται 
από τραγανιστές πιτούλες

7,00

7,00

7,00

8,00

Αγορανοµικός Υπεύθυνος 
Τζάµας Δηµλητριος. 

Στις τιµές 
συµπεριλαµβάνονται όλες 
οι νόµιµες επιβαρύνσεις 

(ΦΠΑ, Δηµοτικούς Φόρους)

Κουβέρ κατ άτοµο: 1,50

Περιλαµβάνει απεριόριστο νερό Βίκος 
κι απεριόριστη κατανάλωση άρτου.

Σε παιδιά κάτω των 6 ετών δεν χρεώνεται κουβέρ
*Ο πελάτης δεν υποχρεούται να πληρώσει 

αν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιµολόγιο

Η διεύθυνση του Κεφτέ Bar 
προειδοποιεί:

Οι κεφτέδες μας είναι ιδιαίτερα εθιστικοί. 
THΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2310 418 999

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

PLATTERS

ΣΟΥΠΕΣ

ΓΛΥΚΑ

ΚΕΦΤΕΔΕΣ

*Πιάτο και Ορεκτικό Ηµέρας, απευθυνθείτε στον σερβιτόρο του καταστήµατος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ

6,50

7,50

6,50

Μανιταρόσουπα Κεφτέ Bar
Μανιταρόσουπα βελουτέ, µε κεφτέδες µανιταριού 

από Portobello, λευκά Champignon και τρούφα, 
µε ρύζι καρναρόλι, κένελ κρέµας γιαουρτιού, 

τσιπ από προσούτο, φλέικς παρµεζάνας 
και κρουτόν βουτύρου

Κεφτεδόσουπα
Παραδοσιακά γιουβαρλάκια από µοσχαρίσιο και 
χοιρινό κιµά, µε δυόσµο, άνηθο και αυγολέµονο

Κρεµµυδόσουπα
Κρεµµυδόσουπα βελουτέ, µε µπρουσκέτα 

παρµεζάνας και φλέικς κρεµµυδιού

Για την διαθεσιµότητα των πιάτων ως Vegetarian
 ή Vegan, ενηµερωθείτε από τον σερβιτόρο.

Καυτερά πιάτα.


