
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



ΑΛΜΥΡΑ - ΑΛΙΠΑΣΤΑ 
•Σκουμπρί καπνιστό 
•Κολιός Λέρου
•Παστουρμάς Θαλάσσης
•Αντζούγιες Καβάλας
•Σαρδέλα Ισπανίας
•Ποικιλία αλμυρών

ΣΑΛΑΤΕΣ
•Μύρτιλο
(άγρια ρόκα, baby σπανάκι, παντζαρόφυλλα, μαρούλι,
κατίκι Δομοκού, προσούτο, ντρέσινγκ Μύρτιλο & ηλιόσπορους)
•Ρόκα μαρούλι τυριά
(ρόκα, μαρούλι, μαστιχωτό Βεροίας σχάρας, μανούρι τηγανητό,
παρμεζάνα & σως μπαλσάμικο)
•107 Νησιά
(μαρούλι, κρίταμο, ραπανάκι, γαρίδα, χταπόδι 
& σως 1000 νησιά)
•Αρμονία
(Παντζαρόφυλλα baby, σπανάκι baby, τριμμένο παντζάρι με
καρύδι & ντρέσινγκ πευκόμελου)
•Κουκουβάγια
(Κρητικός ντάκος, ντομάτα, φέτα, πιπεριά, κρεμμυδάκι φρέσκο, πάστα ελιάς)
•Χωριάτικη
•Αγγουροντομάτα
•Παντζάρι με σως
(Σως γιαουρτιού και καρυδόψιχα)
•Παντζάρι
•Πικάντικη
•Χόρτα
(Εποχής)
•Μαρούλι
•Μπρόκολο
•Κουνουπίδι

ΜΕΖΕΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•Ριγανάδα Κεφαλονίτικη
(Χωριάτικο ψωμί, ντομάτα, φέτα, ελιές, ρίγανη, χοντρό αλάτι)
•Καγιανάς Μεσσηνίας
(Στραπατσάδα με σύγκλινο Μάνης και Τυρί σφέλα)
•Κεφτεδάκια Μυτιλήνης
(Συνταγή από το νησί)
•Αξώτικο λουκάνικο
(τηγανιά λουκάνικο με γραβιέρα Νάξου)
•Καππαροσαλάτα Σύρου
•Μπουκουβάλα Πρεβέζης
(Ηπειρώτικα πιτάκια με φέτα, φρέσκο βούτυρο και κρεμμυδάκι)
•Φλωρίνης γεμιστή
(παναρισμένη πιπεριά με τυριά)
•Κιουνεφέ γιαννιώτικο
(Τοπικό τυρί σε κανταΐφι με μέλι και φυστίκι Αιγίνης)
•Ντοματοκεφτέδες Αστυπάλαιας
•Φάβα Σαντορίνης
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•Τηγανιά μανιταριών
(Διάφορα μανιτάρια με μαύρο σκόρδο)
•Μανιτάρια σχάρας
(Πλευρώτους με λαδολέμονο και δενδρολίβανο)
•Καπνιστό Βερμίου
(Σαγανάκι με μπέικον μουσταρδόμελο και αμύγδαλο)
•Γραβιέρα Κρήτης
(Σαγανάκι με σάλτσα βερύκοκο)
•Ταλαγάνι
(Στη σχάρα με σως μύρτιλο)
•Σαγανάκι μερακλή
(Κεφαλοτύρι σαγανάκι με αυγό και ντομάτα)
•Κεφαλοτύρι σαγανάκι Τρικάλων
•Κεφαλοτύρι σχάρας Τρικάλων
•Φέτα μελωμένη
(Φέτα σε φύλλο με μαύρο σουσάμι και μέλι)
•Τυροκροκέτες
•Μανούρι Ελασσόνας
(Τηγανιτό με μέλι και σουσάμι)
•Μπουγιουρντί
•Φέτα Λήμνου
•Φέτα γωνιανή Χανίων
•Πατάτες τηγανητές
(Φρέσκιες)
•Πατάτες αλά κρεμ
(Τηγανητές με κρέμα γάλακτος και μπέικον )
•Πατάτα της κυρά Δήμητρας
(Με κιμά και αυγό μάτι)
•Πατάτα Λουκουμάς
(Λουκουμάδες πατάτας με διάφορα τυριά)
•Φουρνοπατάτα Μύρτιλο
(Γεμιστή με Λούντζα Μυκόνου και τσαλαφούτι)
•Κολοκυθάκια τηγανητά
(Με τζατζικάκι)
•Μελιτζάνες τηγανητές
(Με τζατζικάκι)
•Μελιτζάνα ψητή
(Με φέτα, πιπεριά φλωρίνης και μαϊντανό)
•Πιπεράκια πικάντικα
(τηγανητά με ξύδι και φρέσκο δυόσμο)
•Λαχανικά σχάρας
(πιπεριά , κολοκύθι, μελιτζάνα, ντομάτα)
•Καυτερή πιπεριά
•Στύπα
(Ποντιακό τουρσί λάχανο)
•Τζατζικάκι
(Χειροποίητο)
•Τυροκαυτερή
(Χειροποίητη)
•Λευκός ταραμάς
(Χειροποίητος)
•Καβουροσαλάτα
(Χειροποίητη)
•Άρτος
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ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ ΜΑΣ
•Μπιφτέκι
(Μοσχαρίσιο)
•Πανσέτουλες
•Σουβλάκι χοιρινό
•Μπριζολάκι λαιμού
•Σουτζουκάκια
•Φιλέτο κοτόπουλο
•Ψαρονέφρι
•Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα
•Παϊδάκι κοτόπουλο
•Αρνίσια παιδάκια
•Λουκάνικο τζουμαγιάς
•Λουκάνικο χωριάτικο
•Σνίτσελ χοιρινό 
•Σνίτσελ χοιρινό αλά κρεμ
•Σνίτσελ κοτόπουλο
•Σνίτσελ κοτόπουλο αλά κρεμ
•Καρατζόρτζεβα
(Γεμιστό με κρέμα τυριών)
•Ποικιλία κρεατικών 2 ατόμων
•Ποικιλία κρεατικών 3 ατόμων
•Ποικιλία κρεατικών 4 ατόμων
•Ποικιλία κρεατικών 6 ατόμων

ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΕΚΛΕΚΤΟ
•Ταλιάτα μόσχου κιλό
•Τομαχωκ κιλό
•Σπαλομπριζόλα μόσχου κιλό
(Βιολογικής τροφής)
•Rib Eye μόσχου κιλό
•Φιλέτο μοσχαρίσιο κιλό
•Γκλίτσα κιλό
(Χοιρινή σπαλομπριζόλα με την πανσέτα της)
•Spare Ribs
(Χοιρινό παϊδάκι ψημένο με BBQ)
•Κοντοσούβλι χοιρινό
(500γρ.)
•Μπιφτεκάρα
(Μοσχαρίσιο 500γρ με κεφαλοτύρι)
•Βουβαλίσια σουτζουκάκια
•Λουκάνικο Τεμπών
(Χοιρινό με σπόρους κάνναβης και κουρκουμά)
•Λουκάνικο Crecian prime
(Μοσχαρίσιο ωρίμανσης με βασιλικό και ελαιόλαδο)
•Λουκάνικο μαύρου χοίρου
(Με πράσο)
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ΤΗΓΑΝΙΕΣ
•Μύρτιλο
(Κοτόπουλο, ψιλοκομμένη πανσέτα, ξερά σύκα,σβησμένη με ρακόμελο)
•Καραμελωμένη
(Χοιρινή με καραμελωμένα κρεμμύδια)
•Χίλια μύρια
(Χοιρινό, κοτόπουλο, λουκάνικο, πιπεριές, μανιτάρια, γραβιέρα Νάξου)
•Πεντάστερη
(Χοιρινό ή κοτόπουλο, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, κονιάκ, νιφάδες 
παρμεζάνας και εστραγκόν)
•Μετσοβίτικη
(Χοιρινό ή κοτόπουλο, πολύχρωμες πιπεριές, σάλτσα μουστάρδας και 
καπνιστό Μετσόβου)
•Μεθυσμένη
(Χοιρινό με μυρωδικά, σάλτσα ούζου και γλυκάνισο)
•Μπεκρή μεζέ
(Χοιρινό με γλυκό κρασί, πιπεριές, ντομάτα)
•Πρασοτηγανιά
(Χοιρινό με πράσο)
•Λεμονάτη
(Χοιρινό ή κοτόπουλο με λεμόνι και ρίγανη)

ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΜΑΣ
•Χταπόδι σχάρας (Κατ.)
•Χταπόδι Ξυδάτο (Κατ.)
•Καλαμαράκια τηγανητά (Κατ.)
•Καλαμάρι σχάρας κιλό (Κατ.)
•Καλαμάρι γεμιστό
(Με τυριά και πιπεριά, κατ.)
•Γαρίδες τηγανητές (Κατ.)
•Γαρίδες σαγανάκι (Κατ.)
•Γαρίδες σχάρας (Κατ.)
•Τηγανιά μύρισε θάλασσα
(Με καλαμάρι, χταπόδι, γαρίδα, μύδια ψύχα και κέλυφος)
•Μύδια τηγανητά
•Μύδια σαγανάκι
(Με κόκκινη ή λευκή σάλτσα)
•Μύδια αχνιστά
(Κέλυφος με λαδολέμονο και κρεμμυδάκι)
•Γαυράκι στο τηγάνι
•Γαυράκι σαγανάκι
(Με λευκή σάλτσα και πιπεριές)
•Σαρδέλα σχάρας
•Σαρδέλα παντρεμένη
•Κουτσομούρα
•Μπακαλιάρος σκορδαλιά
•Κολιοί σχάρας
•Τσιπούρα κιλό (Ιχθυοκ.)
•Λαυράκι κιλό (Ιχθυοκ.)
•Φαγκρί κιλό (Ιχθυοκ.)
•Ποικιλία Θαλασσινών
(Καλαμαράκια, Μύδια, Γαρίδα, Γαύρο, Σαρδέλα)
•Σαγανάκι μύρισε θάλασσα
(Με φρέσκια ντομάτα, φέτα, γαρίδες, καλαμάρι, μύδια & χταπόδι)

7.00 €

7.00 €

7.50 €

7.50 €

7.50 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

10.50 €
10.50 €
8.00 €

25.00 €
9.50 €

10.00 €
11.00 €
10.00 €
9.00 €

6.00 €
6.80 €

5.80 €

5.80 €
6.50 €

5.50 €
6.00 €
9.50 €
8.00 €
7.50 €

25.00 €
35.00 €
40.00 €
25.00 €

10.00 €



ΦΡΕΣΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
•Τορτελίνια με γαρίδες
(Φρέσκα τορτελίνια γεμιστά με ρικότα ,σπανάκι, γαρίδες και σπιτική σάλτσα)
•Μαρινάρα
(Φρέσκια πάστα με γαρίδα, καλαμάρι, μύδια, σάλτσα ντομάτας και βασιλικό)
•Γαριδομακαρονάδα
(Φρέσκια πάστα με γαρίδες, σάλτσα ντομάτας και εστραγκόν)
•Μανιάτικη τσουχτή
(Φρέσκια πάστα με σκληρή μυζήθρα, φρέσκο βούτυρο και αυγό μάτι)
•Καρμπονάρα
(Φρέσκια πάστα με μανιτάρια, μπέικον, κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα)
•Μακαρονάδα
(Με σάλτσα ντομάτας ή φρέσκο βούτυρο)

ΡΙΖΟΤΑ-ΚΡΙΘΑΡΟΤΑ
•Ριζότο θαλασσινών
(Με γαρίδα, καλαμάρι, μύδια και κρόκο Κοζάνης)
•Μυδοπίλαφο
•Κριθαρότο με γαρίδες
(Γαρίδες με αρωματισμένο κριθαράκι, σπιτική σάλτσα και φέτα)
•Κριθαρότο με μύδια
(Με φρέσκια ντομάτα,μύδια,Θυμάρι και γραβιέρα Νάξου)

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ 750ml
•Παράγκα κυρ Γιάννη
•Κανένας
•Βίβλια Χώρα
•Κτήμα Άλφα Μαλαγουζιά
•Γεροβασιλείου
•Όβηλος
•Lambrusco
(Αφρώδες ιταλικός οίνος)
•Perliccine
(Ιταλικός οίνος χωρίς αλκοόλ)

ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ 750ml
•Τρεις μάγισσες 
•Κανένας 
•Κτήμα Λειβαδιώτη

ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΟΙΝΟΙ 750ml
•Βίβλια Χώρα
•Thema Παυλίδη
•Όβηλος

ΡΕΤΣΙΝΕΣ-ΚΡΑΣΙΑ ΧΥΜΑ 500ml
•Μαλαματίνα
•Κεχριμπάρι
•Βασιλική
•Εβρίτικα κελάρια
•Λευκό κρασί
•Κόκκινο Ημίγλυκο
•Ροζέ Ημίγλυκο
•Κόκκινο μπρούσκο
•Ποτήρι κρασί
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ΟΥΖΑΚΙΑ 200ml
•Τσάνταλη 
•Πλωμάρι
•Βαρβαγιάννη πράσινο
•Ούζο 12 
•Καζανιστό
•Απαλαρίνα Χίου
•Εβρίτικα κελάρια
(Απόσταγμα)

ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙΑ 200ml
•Απόσταγμα μικρών Αποσταγματοποιών Διήμερου (Χωρίς γλυκάνισο)
•Απόσταγμα μικρών Αποσταγματοποιών Διήμερου (Με γλυκάνισο)
•Ηδωνικό (Χωρίς γλυκάνισο)
•Ηδωνικό (Με γλυκάνισο)
•Μπαμπατζίμ (Χωρίς γλυκάνισο)
•Μπαμπατζίμ (Με γλυκάνισο)
•Αποστολάκη (Χωρίς γλυκάνισο)
•Αποστολάκη (Με γλυκάνισο)
•Δεκαράκι μοσχάτο
•Δεκαράκι Μαλαγουζιά
•Εβρίτικα κελάρια (Απόσταγμα)
•Κατσαρού απόσταγμα
•Βασιλιάς απόσταγμα (Αράχωβας)
•Ποτήρι τσίπουρο

ΜΠΥΡΕΣ 500ml
•Amstel
•Heineken
•Kaizer
•Άλφα
•Μάμος
•Νύμφη
•Έζα lager
•Άλφα χωρίς
•Μάμος βαρελίσια 400ml

ΠΟΤΑ
•Stolichnaya
•Haig
•Jameson
•Gin
•Τσιπουρίτο (Ελληνικό μοχίτο)
•Chivas
•Asti Martini

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
•Coca Cola
•Fanta
•Sprite
•Λεμονάδα
•Σόδα
•Χυμός
•Αύρα εμφιαλωμένο
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Αγορονομικά Υπεύθυνος 
Φραντζούλη Σοφία
     Καραολή & Δημητρίου 13-15  Εύοσμος
     2310 387 551
     Μύρτιλο
     myrtilomeze


